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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003915-75.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EVA LUCIA MEDEIRO LELIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000073-87.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI ROBERTO STROPP MARTIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOMBARDI SANT ANNA OAB - SP278607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME RODRIGUES TURELLA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS CRUZ OAB - MT17914/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000073-87.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

VANDERLEI ROBERTO STROPP MARTIN RÉU: GUILHERME RODRIGUES 

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

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

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

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

silêncio pela inexistência e concordância, respectivamente. Decorrido o 

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

o necessário.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000065-13.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON MARQUES (EXECUTADO)

RODRIGO BEZ MARQUES (EXECUTADO)

GUILHERME BEZ MARQUES (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 15 dias, acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça vinculada ao presente 

expediente.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003240-83.2017.8.11.0007

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:

RONI CREI SOARES (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 15 dias, acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça vinculada ao presente 

expediente.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1002114-61.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO VILAO BELINTANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para, no prazo de 15 dias, indicar o endereço 

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios, conforme documento vinculado ao presente expediente.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000668-57.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para, no prazo de 15 dias, indicar o endereço 

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios, conforme documento vinculado ao presente expediente.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000791-50.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR TEIXEIRA DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Art. 701, XVII da CNGC, impulsiono 

estes autos com o fito de intimar a Parte Autora, na figura de seu 

Advogado, para se manifesta acerca da decisão de ID 29679755, no 

prazo de 15 quinze) dias. ELIZABETE TIMOTIO DOS SANTOS Mat. 8345

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001398-63.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILDO RAIMUNDO DE FREITAS OAB - GO22146 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeito de Alta Floresta (IMPETRADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001398-63.2020.8.11.0007. IMPETRANTE: 
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ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA IMPETRADO: PREFEITO DE ALTA 

FLORESTA Vistos. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar 

impetrado por Adubos Araguaia Indústria e Comércio Ltda. contra suposto 

ato coator, em tese, perpetrado pelo Prefeito do município de Alta 

Floresta-MT (Asiel Bezerra de Araújo). Em síntese, alega a parte 

impetrante que na data de 20/03/2020, para evitar os avanços da 

propagação do vírus COVID-19 o Prefeito de Alta Floresta-MT editou o 

Decreto Municipal n° 051/2020, que dispõe sobre medidas provisórias de 

contenção do vírus. Entretanto, aduz que o art. 4º do referido decreto 

suspendeu as atividades de diversos estabelecimentos comerciais, 

inclusive, o do impetrante. Contudo, afirma a parte impetrante que suas 

atividades são essenciais e, assim, não poderiam ser totalmente 

suspensas, vez que a impetrante fornece insumos para a produção 

agrícola, bem como os defensivos agrícolas necessários para as culturas. 

Conquanto, fundamenta que suas atividades são essenciais, pois caso 

cesse completamente suas atividades, a produção de alimentos poderia 

ser prejudicada, haja vista que as plantações podem sofrer pela ausência 

dos insumos imprescindíveis ao seu pleno desenvolvimento, até que 

estejam prontas para a colheita, de modo que posteriormente poderiam 

surgir reflexos no abastecimento de alimentos nos supermercados e 

demais outros estabelecimentos. Além do mais, alega que o Decreto 

Federal n° 10.282 de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei n° 

13.979/2020, prevê a possibilidade de empresas desse ramo continuar 

com suas atividades, eis que foram consideradas como essenciais. Desta 

feita, requer liminarmente que seja reconhecido o caráter de 

essencialidade das atividades da impetrante, autorizando-a a continuar em 

funcionamento. A parte impetrante comprovou o recolhimento das custas 

iniciais (Id’s. 30625187 e 30625188). É o relato do essencial. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Preambularmente, insta consignar que apesar da 

parte impetrante ter comprovado o recolhimento das custas iniciais, tal ato 

não é necessário, haja vista que o mandado de segurança tem carácter 

gratuito, nos termos do art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso e art. 77 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso. Diante disso, a medida que se impõe é a devolução ao impetrante 

da monta referente ao pagamento das custas iniciais, devendo a 

Secretaria da Vara, proceder com todos os atos necessários para 

levantar o valor em favor da parte impetrante, que, por sua vez, deverá 

indicar a conta para a expedição do competente alvará. De outro norte, 

compulsando aos autos, em análise detida da pretensão autoral, bem 

como de todos os fatos narrados nos autos e outros de conhecimento 

deste juízo e da sociedade como um todo, entendo que a demanda deve 

ser extinta, sem resolução de mérito, pela perda superveniente do objeto 

da ação, consoante fundamentos que passo à expor. Aliás, ressalve-se 

que não é necessária a intimação prévia da parte para se manifestar no 

processo quanto ao novo fato, eis que, em que pese possa parecer uma 

decisão surpresa, a intimação da parte não teria condão de alterar o 

presente decisum, na forma que foi apresentado. Nesse sentido, reza o 

enunciado 3º da ENFAM que: “É desnecessário ouvir as partes quando a 

manifestação não puder influenciar na solução da causa”. Neste contexto, 

averígua-se que não há necessidade de intimação prévia da parte 

impetrante. Em prosseguimento, insta dizer que o presente mandado de 

segurança tem como fundamento suposto ato coator perpetrado pelo 

prefeito do município de Alta Floresta-MT, que pelo Decreto Municipal de n° 

051/2020, determinou a suspensão de diversas setores comerciais, 

incluindo o ramo de atividades desenvolvidas pela parte impetrante. 

Porquanto, a parte impetrante alega que suas atividades não podem ser 

suspensas, eis que são essenciais aos meios de produção agrícola e, por 

essa razão, entende que o decreto municipal não poderia determinar a 

suspensão do funcionamento do estabelecimento comercial, incorrendo 

assim, em ato dito como ilegal pela impetrante. Pois bem. Não obstante aos 

argumentos tecidos pela impetrante, há que se mencionar que na data de 

24 de março de 2020, foi editado novo decreto municipal de nº 055/2020, 

que por sua vez, prevê a possibilidade de estabelecimentos do ramo da 

impetrante em não suspenderem por completo suas atividades, tendo 

apenas de tomar outras medidas para a contensão do avanço do vírus. 

Senão, vejamos os principais pontos do Decreto Municipal nº 055/2020: 

“DISPÕE SOBRE NOVAS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 

DETERMINADO A SUSPENSÃO DE MAIS ATIVIDADES DO COMÉRCIO, 

INDÚSTRIA E OUTROS ESTABELECIMENTOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE 

ALTA FLORESTA-MT E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. (...) Art. 2°. - Fica 

suspenso, as atividades de indústrias, inclusive, madeireiras, no territ6rio 

do Municipio de Alta Floresta-MT, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar 

da assinatura do presente Decreto. Art. 3°. - Excetuam-se dos casos de 

suspensão os seguintes ramos industriais de produção: I - de produtos 

odonto-médico-hospitalares para uso humano e veterinário; II -de produtos 

de alimentos para uso humano e veterinário; III - de produtos 

agropecuários para manter o abastecimento de insumos e alimentos 

necessarios à manutenção da vida animal; IV - de combustíveis e 

derivados. (...) §2° - Os estabelecimentos industriais que se encaixarem 

nas exceções previstas no art. 3°, deverão, ainda, adotar as seguintes 

medidas de prevenção em seus estabelecimentos: I - manter 

presencialmente funcionários trabalhando somente nas linhas de 

produção (ou seja, administrativo, financeiro, contábil, etc. deverão estar 

em teletrabalho), na parte de vendas e na parte de entrega; II - evitar a 

aglomerações de funcionários no funcionamento interno e instituir entrega, 

- delivery.; III - manter distância mínima de 03 (três) metros entre cada 

funcionário; IV - higienização dos locais e dos funcionários, conforme 

orientações sanitárias, utilizando-se álcool em gel, água e sabão, etc.; V - 

o funcionário do setor de venda, devera realizar atendimentos virtuais (por 

telefone, e-mail e whatsapp); (...)” sic. Decreto Municipal n° 055/2020. Por 

oportuno, frisa-se que o citado decreto municipal seguirá anexo à 

presente sentença. Destarte, em caso análogo a este, o TJSP já decidiu: 

“REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Município de Limeira 

– Motorista particular – Atividade exercida por intermédio do aplicativo 

UBER – Pretensão de afastamento das disposições da Lei Complementar 

Municipal nº 794/2017 e do Decreto Municipal nº 06/2018, reputadas 

inconstitucionais – Ordem concedida – Perda superveniente do objeto da 

impetração – Revogação expressa das normas pela Lei Municipal nº 

830/2019 – Processo que não se afigura mais útil à finalidade proposta 

pelo impetrante – Precedente – Reexame necessário não conhecido. 

(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10020150820188260320 SP 

1002015-08.2018.8.26.0320, Relator: Maria Olívia Alves, Data de 

Julgamento: 23/09/2019, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

23/09/2019)”. Salutar dizer que o objeto do mandado de segurança perdeu 

totalmente sua finalidade, haja vista que a pretensão principal, é, em suma, 

a permissão do estabelecimento comercial em continuar com suas 

atividades, sem necessidade de se submeter a suspensão ordenada pela 

autoridade municipal. Entretanto, como verifica-se da leitura do Decreto 

Municipal n° 055/2020, a impetrante poderá exercer suas atividades, 

tomando as devidas cautelas. A propósito, importantíssimo ressaltar que o 

referido decreto municipal entrou em vigência na data de sua assinatura 

(24/03/2020), conforme disposição do art. 11, in verbis: “Art.11. - O 

presente Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, devendo ser 

publicado no Diário Oficial do TCE-MT”. Sendo assim, com base nos 

argumentos acima lançados e firme no entendimento exposado no 

enunciado 3º da ENFAM, de que não há necessidade da intimação quando 

sua manifestação não puder alterar a decisão a ser proferida, entendo 

que a extinção da ação, pela perda superveniente do objeto, é à medida 

que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com base na fundamentação 

constante no bojo desta sentença, RECONHEÇO DE OFÍCIO, a perda 

superveniente do objeto do feito e, por via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no art. 

485, inciso VI, do CPC. Em razão da natureza da demanda, sem 

condenação em custas judiciais e honorários advocatícios. Com o trânsito 

em julgado devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe, observando-se às normas da CNGC-MT. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004221-78.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JORGINA HERCULANO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINA APARECIDA LOPES OAB - MT24339/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

sobre o relatório de estudo social (ID 28072646) e sobre o laudo pericial 

(ID 24929118), quando poderá, se for o caso, impugnar documentos e 

teses levantadas na contestação.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001900-07.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ANTONIOLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se sobre o laudo pericial de ID 28062442.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000105-58.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MELLORY BARBARA CARVALHO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, impulsiono 

os presentes autos intimando o patrono da parte autora acerca da 

contestação nos autos para que, querendo, ofereça impugnação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001857-70.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY HENRIQUE VILALTA OJEDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO(A))

 

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

parte autora para, no prazo de cinco (05) dias, manifestar-se acerca da 

petição e documentos de ID 10297177 e 10297193.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000567-20.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALETE APARECIDA DE SOUZA SANTOS (REU)

EMERSON DE ALMEIDA OLIVEIRA (REU)

ESTER DA SILVA (REU)

SERRA GRANDE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000567-20.2017.8.11.0007 Vistos. BANCO DO 

BRASIL S/A, já qualificada nos autos, ajuizou AÇÃO MONITÓRIA em face 

de SERRA GRANDE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, EMERSON DE 

ALMEIDA OLIVEIRA, ESTER DA SILVA e SALETE APARECIDA DE SOUZA 

SANTOS, também qualificados na inicial. O autor aduz, em síntese, que é 

credor dos requeridos (devedor principal e fiadores) na importância de R$ 

266.511,56 (Duzentos e sessenta e seis mil quinhentos e onze reais e 

cinquenta e seis centavos), conforme demonstrado através do título que 

instrui a inicial, decorrente da relação contratual entre as partes. Com a 

inicial carreou documentos junto ao Sistema PJE. Sob o ID 6694305 foi 

deferida a expedição de mandado de pagamento a ser cumprido pela parte 

ré. Entre um ato e outro, certidão de citação do réu EMERSON DE ALMEIDA 

OLIVEIRA, e ainda, de não localização dos demais demandados, SERRA 

GRANDE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, SALETE APARECIDA 

DE SOUZA SANTOS e ESTER DA SILVA (ID 9477143). Sob o ID 14059028, 

certificado que decorreu o prazo e o executado EMERSON DE ALMEIDA 

OLIVEIRA, devidamente citado, não comprovou nos autos o pagamento da 

dívida. Deferida sob o ID 15504965, consulta por meio do Sistema 

INFOJUD, dos endereços das partes requeridas não localizadas para 

citação. Expedido mandado de citação da empresa requerida no endereço 

diverso, encontrado via INFOJUD, com retorno negativo da diligência (ID 

17072164). Sob o ID 21576062, determinada a citação por edital dos 

demandados, SERRA GRANDE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, 

ESTER DA SILVA e SALETE APARECIDA DE SOUZA SANTOS. Certificado 

o decurso de prazo sem a manifestação dos réus citados por edital (ID 

16231187). Sob o ID 29982169, o ilustre Defensor Público, nomeado 

curador especial, apresentou embargos pleiteando a nulidade da citação 

por edital, vez que não houve prévio esgotamento das pesquisas, faltando 

consulta à importantes bancos de dados como DATASUS, ENERGISA, 

Concessionárias de Água, DATAPREV, etc. Intimado, o embargado 

impugnou os embargos sob o ID 30615301. DECIDO. Pois bem. Pugna o 

ilustre Defensor Público, nomeado curador especial dos réus citados por 

edital, SERRA GRANDE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, ESTER DA 

SILVA e SALETE APARECIDA DE SOUZA SANTOS, a nulidade da citação 

por edital, vez que não houve prévio esgotamento das pesquisas, faltando 

consulta à importantes bancos de dados como DATASUS, ENERGISA, 

Concessionárias de Água, DATAPREV, etc. Compulsando os autos, 

denoto que a citação por edital da demanda ESTER DA SILVA 

demonstra-se válida, vez que atentou-se ao comando do art. 256 do CPC, 

tendo sido esgotados todos os meios, disponíveis à esta Magistrada, 

acerca de sua localização, conforme se infere do ID 9477143 (certidão do 

Oficial de Justiça), ID 15511064 (pesquisa por meio do Sistema Infojud), 

apontando o mesmo endereço da diligência referida), e, por fim, pesquisa 

realizada nesta oportunidade por meio do SIEL - Sistema de Informações 

Eleitorais (extrato em anexo), também com retorno dos mesmos dados 

constantes nos autos. Lado outro, no que se refere aos demandados 

SERRA GRANDE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA e SALETE 

APARECIDA DE SOUZA SANTOS, constato não terem sido esgotados 

todos os meios de localização destes. Assim, sem prejuízo à citação 

editalícia realizada (em atenção aos Princípios da Economia Processual e 

da Duração Razoável do Processo), CONVERTO o julgamento em 

diligência para DETERMINAR: 1. A citação da empresa demandada por 

meio de Oficial de Justiça, no endereço apontado na inicial (Avenida 

Governador Júlio Campos, n° 1.000, Industrial, Alta Flores/MT), e ainda, na 

pessoa de seu representante legal, assim constante do contrato sob o ID 

5010098, no endereço da citação deste (Rua H10, 1038, setor H Industrial, 

Alta Floresta/MT - ID 9477143). 2. A citação da ré SALETE APARECIDA DE 

SOUZA SANTOS no endereço constante na pesquisa em anexo (SIEL): 

RUA D 6, 643 SETOR D, Município ALTA FLORESTA/MT. 2.a. Outrossim, 

ainda concernente às tentativas de citação de SALETE APARECIDA DE 

SOUZA SANTOS, proceda a Secretaria de Vara à juntada da certidão do 

Sr. Oficial de Justiça mencionada no ID 17328718 - Pág. 10, no 

cumprimento da Carta Precatória no endereço apontado pelo autor (Rua 

das Champanheiras, nº 50, Res. Jequitibas – SINOP/MT - CEP 78552102 - 

ID 8254348). 3. Por fim, considerando que o curador especial possui 

acesso ao sistema de busca Infoseg, seja este intimado para, no prazo de 

05 (cinco) dias, carrear aos autos os endereços localizados por meio do 

referido sistema, devendo a Secretaria de Vara expedir mandados de 

citação acaso informado endereços diversos daqueles já constantes dos 

autos. 4. após, voltem-me os autos conclusos para a análise do pedido de 

nulidade da citação por edital dos demandados, SERRA GRANDE 

PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA e SALETE APARECIDA DE SOUZA 

SANTOS Intimem-se. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 24 de março de 2020 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000567-20.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALETE APARECIDA DE SOUZA SANTOS (REU)

EMERSON DE ALMEIDA OLIVEIRA (REU)

ESTER DA SILVA (REU)
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SERRA GRANDE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Art. 701, XVII da CNGC, impulsiono 

estes autos com o fito de intimar a Parte Autora, na figura de seus 

Advogados, para que proceda ao recolhimento das custas do Sr. Oficial 

de Justiça, mediante emissão de Guia de Diligência disponível no site 

arrecadacao.tjmt.jus.br, conforme disposições do Provimento 

07/2017-CGJ, apresentando comprovante de pagamento no prazo de 5 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002101-96.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ANTONIO MENDES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002101-96.2017.8.11.0007 

EMBARGANTE: MIGUEL ANTONIO MENDES EMBARGADO: BANCO DO 

BRASIL S.A Vistos. 1)Certifique-se a Secretaria de Vara acerca da 

tempestividade dos presentes Embargos à Execução. 2)Caso tempestivos, 

intime-se a parte embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

efetue o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento 

da distribuição. 3) 3) Caso a parte embargante efetue o recolhimento das 

respectivas custas, considerando que os autos em epígrafe foram 

distribuídos por dependência (conforme se verifica junto ao ID n. 9277695) 

determino o apensamento deste processo ao feito de n. 

1001087-77.2017.8.11.0007 também em trâmite perante o sistema Pje. 4) 

4)Após certificado o necessário, voltem-me os autos conclusos para 

deliberações. Alta Floresta, MT, 03 de agosto de 2017. JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002031-45.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL BEZERRA DE ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA DE CAMARGO OAB - MT2054-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUZA ALVES RODRIGUES (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002031-45.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

Ação de Inventário e Partilha dos bens deixados por Cleuza Alves 

Rodrigues, falecido ab intestato aos 18/11/2012 (conforme certidões sob 

os Id´s n. 13505756 e 13931202). O requerente, Joel Bezerra de 

Alcantara, pleiteia sua nomeação como inventariante, eis que houve o 

reconhecimento judicial da união estável havida entre ambos, a falecida 

não deixou filhos e seus genitores são igualmente falecidos (Id 13505779 

e 13931225). Com a inicial, foram anexados documentos, sendo 

determinada a emenda à inicial (Id 13525274), a qual foi parcialmente 

cumprida pelo requerente, eis que ausente a juntada da certidão 

atualizada da matricula do imóvel o qual integra o espólio, tendo sido 

juntada apenas a respectiva escritura publica. Determinada a suspensão 

do feito até o julgamento do tema 809 pelo STF. Juntadas certidões 

negativas de tributos e requerimento para cálculo do ITCD junto à 

autoridade fazendária. Realizado o julgamento (Id 24072694), 

determinou-se a intimação do requerente para manifestação, o qual 

quedou-se inerte. É o relatório. DECIDO. Diante do julgamento do tema 809 

pelo STF, tem-se que houve a declaração de inconstitucionalidade do 

artigo 1790 do Código Civil, o qual, em seu inciso III, estabelece distinção 

entre o cônjuge e o companheiro para fins sucessórios. Dessa forma, 

diante da comprovação de que a inventariada não possui descendentes e 

seus ascendentes são falecidos e considerando-se que já houve o 

reconhecimento judicial da união estável entre o requerente e a 

inventariante, NOMEIO-O como inventariante. Expeça-se, pois, o 

respectivo Termo de Compromisso e intime-o para assinatura, no prazo de 

15 (quinze) dias. Ainda, considerando-se o valor dos bens que integram o 

espolio, determino a conversão do feito em Arrolamento. Dessa forma, 

tendo em vista que já houve a indicação do valor dos bens que integram o 

espólio e o pedido de sua adjudicação ao requerente, resta pendente 

apenas o atendimento integral da decisão sob o Id 13525274, através da 

juntada da certidão atualizada da matrícula do imóvel o qual integra o 

espólio, tendo sido juntada apenas a respectiva escritura pública. Ainda, 

pendente de juntada o comprovante de recolhimento do ITCD. ISTO 

POSTO, determino a intimação do requerente/inventariante, através de seu 

procurador, para que, no prazo de 30 (TRINTA) dias, EMENDE a inicial, 

juntando aos autos a certidão atualizada da matricula do imóvel o qual 

integra o espólio (eis que fora juntada apenas a respectiva escritura 

pública) e o comprovante de recolhimento do ITCD. Cumpridos os atos de 

intimação e certificado decurso do prazo, INTIMEM-SE as Fazendas 

Públicas Estadual e Municipal para manifestação, no prazo de 30 (trinta) 

dias e voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 24 

de março de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002749-76.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. S. G. (AUTOR(A))

E. S. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. V. F. (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Art. 701, XVII da CNGC, impulsiono 

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade dos Embargos 

Aclaratórios de Id 30664192, interpostos pela Defensoria Pública do 

EStado de Mato Grosso; II) intimar a Parte Requerida, ora Embargada, para 

manifestar-se ao teor do Art. 1.023, §2º do CPC, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005116-05.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIO MIGUEL DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na figura de seu patrono, 

para, em 15 dias, querendo, apresentar impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000870-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GIVANILDO BARBOSA GALINDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença prolatada, IMPULSIONO 

os autos para intimar a parte autora, na figura de seu patrono, para, em 30 

dias, requerer o que de direito, sob pena de remessa dos autos ao 

arquivo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004983-60.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS MODENEZE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004983-60.2019.8.11.0007 Vistos. 1) Intime-se a 

parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos o 
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comprovante de endereço atualizado, sob pena de indeferimento da inicial. 

2) Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE. Após, CONCLUSOS para 

deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 19 

de novembro de 2019 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001981-19.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE INTEGRACAO SOCIO AMBIENTAL - IBISA 

(EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

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

REBUCCI DEZANETTI PROCESSO n. 1001981-19.2018.8.11.0007 Valor da 

causa: R$ 2.579,71 ESPÉCIE: [Municipais, Taxa de Licenciamento de 

Estabelecimento]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Endereço: ARIOSTO DA RIVA, 3391, 

CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 POLO 

PASSIVO: Nome: INSTITUTO BRASILEIRO DE INTEGRACAO SOCIO 

AMBIENTAL - IBISA Endereço: AVENIDA LUDOVICO DA RIVA NETO, 820 

B, CAIXA POSTAL 223, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 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 que, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 8º da Lei 6.830/80), 

pague a dívida com juros, multa de mora e os encargos indicados na 

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das custas judiciais, ou garanta 

a execução (art. 9º da Lei 6.830/80). RESUMO DA INICIAL: A Fazenda 

Pública Municipal pleiteia pelo recebimento do valor de R$ 2.579,71, 

representados pela CDA nº. 462/2018. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Em 

caso de nomeação de bens à penhora, deverá a parte devedora observar 

as disposições do art. 835 do Código de Processo Civil, bem como 

apresentar documento comprobatório de propriedade e inexistência de 

ônus, indicando o valor dos bens. 2. Deverá, ainda, a parte devedora, 

comparecer em cartório para assinar o termo de penhora e depósito, 

acompanhada de seu cônjuge, em se tratando de bem imóvel, no prazo de 

03 (três) dias, a contar da sua intimação da aceitação dos bens pela parte 

credora, sob pena de a nomeação ser declarada ineficaz e de a penhora 

se efetuar por Oficial de Justiça. DECISÃO: Vistos. Cite-se o executado 

para que, nos termos do art. 8.º da LEF, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pague a dívida com os juros de mora, custas processuais e encargos 

indicados na inicial, ou garanta a execução. Conste no mandado que o 

prazo para oferecimento de embargos é de 30 (trinta) dias e será contado 

a partir da intimação da penhora (art. 16, inc. III da LEF). Se não for paga a 

dívida, nem garantida a execução, o Sr. Oficial de Justiça procederá a 

penhora de tantos bens quantos bastem para pagamento do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação, devendo o valor constar do auto 

de penhora (art. 13, LEF). Se o executado não possuir bens passíveis de 

penhora, bem como não tiver domicílio ou dele se ocultar, arrestem-se 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, procedendo-se 

desde logo a avaliação. Registre-se a penhora ou arresto, 

independentemente do pagamento de custas. Fixo, de plano, os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado do 

débito, nos termos do art. 827 do NCPC. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta, MT, 26 de setembro de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 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, CAROLINE EVELYN DAN LOPES, digitei. 

Alta Floresta/MT, 25 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.

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002218-19.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO CALICCHIO SANTOS (EXECUTADO)

MAGIL REPRESENTACAO AGROPECUARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

HELDA LEAL DE ARUJO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

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

REBUCCI DEZANETTI PROCESSO n. 1002218-19.2019.8.11.0007 Valor da 

causa: R$ 35.264,56 ESPÉCIE: [Cédula de Crédito Bancário]->EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO S.A., s/n, NÚCLEO CIDADE DE 

DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: 

Nome: MAGIL REPRESENTACAO AGROPECUARIA LTDA - ME Endereço: 

Avenida Perimetral Deputado Rogério Silva, -, Quadra 122 Lote 3BI, Setor 

B, -, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 Nome: MARCELO 

CALICCHIO SANTOS Endereço: Rua Assum Preto, 45, Jardim das Araras, 

ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 Nome: HELDA LEAL DE ARUJO 

Endereço: Rua Assum Preto, 45, Jardim das Araras, ALTA FLORESTA - 

MT - CEP: 78580-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, 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 3 dias,efetuarem o pagamento 

da dívida, de acordo com o artigo 829 do Código de Processo Civil. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Execução de título extrajudicial, 

visando o recebimento da quantia de R$ 35.264,56. DECISÃO: Vistos. 1 - 

CITEM-SE os executados, com os benefícios do art. 212 § 2º do CPC para, 

no prazo de 3 dias, contados da citação, efetuarem o pagamento da 

dívida, de acordo com o artigo 829 do Código de Processo Civil. 2 - Os 

executados, independentemente de penhora, depósito ou caução, 

poderão, no prazo de 15 (quinze) dias após a juntada aos autos do 

mandado de citação, opor-se à execução por meio de embargos, nos 

termos dos artigos 231 e 915 do Código de Processo Civil. 3 - 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, observando a ordem de preferência descrita no artigo 

835 do CPC, lavrando-se o respectivo auto, e, de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, os executados (art. 829, § 1º, do CPC) e, em caso 

de bens imóveis, também deverá ser intimado o cônjuge dos executados 

(art. 842, do CPC). Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, 

serão dela intimados os executados, nos termos do artigo 841 do CPC. 4 - 

Na execução de crédito com garantia hipotecária, pignoratícia ou 

anticrética, a penhora recairá, preferencialmente, sobre a coisa dada em 

garantia; se a coisa pertencer a terceiro garantidor, será também esse 

intimado da penhora (art. 855, do CPC). 5 - Não encontrado os devedores, 

efetue o Sr. Oficial de Justiça o arresto de bens dos devedores 

suficientes para garantir a execução (art. 830 do CPC), sendo que nos 10 

dias seguintes à efetivação do arresto, o Sr. Oficial de Justiça deverá 
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procurar os devedores por 2 vezes em dias distintos; havendo suspeita 

de ocultação, realizará a citação por hora certa, certificando o ocorrido 

(art. 830, §1º, do CPC). 6 - Certificado pelo Sr. Meirinho que os devedores 

não foram encontrados, não havendo suspeita de ocultação, a Secretaria 

deverá intimar o credor, por meio de seu advogado, para requerer a 

citação por edital dos devedores. 7 - Fixo, desde já, os honorários em 

10% sobre o valor do débito. Para o caso de integral pagamento da dívida, 

no prazo de três dias, a verba honorária ora fixada será reduzida pela 

metade (artigo 827, §1º, do CPC). Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 28 de maio de 2019 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: Os executados, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderão, no prazo 

de 15 (quinze) dias após a juntada aos autos do mandado de citação, 

opor-se à execução por meio de embargos, nos termos dos artigos 231 e 

915 do Código de Processo Civil. 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, CAROLINE EVELYN DAN LOPES, digitei. Alta Floresta/MT, 25 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.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002539-54.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA CAVALHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT OAB - MT25342/O-O (ADVOGADO(A))

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 30 de 

Julho de 2019, às 16h40min, bem como da LIMINAR DEFERIDA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002539-54.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA CAVALHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT OAB - MT25342/O-O (ADVOGADO(A))

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 29422766, foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte autora requer os benefícios 

da Justiça Gratuita. Certifico que procedo a intimação das partes 

RECORRIDAS/REQUERIDAS, do inteiro teor do recurso – ID – 29422766, 

para, querendo, apresentarem contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. 

Alta Floresta, 24 de março de 2020 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002531-77.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA JOICY SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

LEANDRO SEBASTIAO BAULI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT OAB - MT25342/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado das partes Requerentes 

para comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 30 

de Julho de 2019, às 16h00min, bem como da LIMINAR DEFERIDA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002531-77.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA JOICY SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

LEANDRO SEBASTIAO BAULI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT OAB - MT25342/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 29443896, foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte autora requer os benefícios 

da Justiça Gratuita. Certifico que procedo a intimação das partes 

RECORRIDAS/REQUERIDAS, do inteiro teor do recurso – ID – 29443896, 

para, querendo, apresentarem contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. 

Alta Floresta, 24 de março de 2020 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003303-40.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MAIARA DE CARVALHO COLOMBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(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))

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 04 de 

Dezembro de 2019, às 13:40 horas. Valéria Lopes Bayão Estagiária 

Matricula - 39.467

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-02.2019.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FONSECA PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

CAMILA MAIARA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-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))

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 29646367, foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte autora requer os benefícios 

da Justiça Gratuita. Certifico que procedo a intimação da parte 

RECORRIDA/REQUERIDA, do inteiro teor do recurso – ID – 29646367, para, 

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

Floresta, 25 de março de 2020 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003303-40.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MAIARA DE CARVALHO COLOMBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(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))

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 29595231, foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte autora requer os benefícios 

da Justiça Gratuita. Certifico que procedo a intimação da parte 

RECORRIDA do inteiro teor do recurso, para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003302-55.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(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))

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 11 de 

Setembro de 2019, às 17:00 horas. Valéria Lopes Bayão Estagiária 

Matricula - 39.467

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003302-55.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(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))

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 29594542, foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte autora requer os benefícios 

da Justiça Gratuita. Certifico que procedo a intimação da parte 

RECORRIDA do inteiro teor do recurso, para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003334-60.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PATEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 12 de 

Setembro de 2019, às 17h00min, bem como da LIMINAR DEFERIDA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003334-60.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PATEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os Embargos de Declaração apresentados pela parte 

requerida no ID nº 29759316, foram interpostos tempestivamente. Certifico 

ainda, que procedo a intimação da parte requerente, para manifestar-se 

com relação aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Alta Floresta, 25 de março de 2020 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003766-79.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILI GALVAO ARANHA OAB - MT26233/O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA DE MORAIS BLASKIEVICZ OAB - MT26250/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 29770805, foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte autora requer os benefícios 

da Justiça Gratuita. Certifico que procedo a intimação da parte 

RECORRIDA/REQUERIDA, do inteiro teor do recurso – ID – 29770805, para, 

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

Floresta, 25 de março de 2020 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003767-64.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILI GALVAO ARANHA OAB - MT26233/O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA DE MORAIS BLASKIEVICZ OAB - MT26250/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOBRABEM - PROMOCOES E VENDAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ LUNARDON OAB - PR23304 (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 29772958, foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte autora requer os benefícios 

da Justiça Gratuita. Certifico que procedo a intimação da parte 

RECORRIDA/REQUERIDA, do inteiro teor do recurso – ID – 29772958, para, 

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

Floresta, 25 de março de 2020 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004991-37.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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RAFAELA NOLL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 28 de 

Janeiro de 2020, às 14:40horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004991-37.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA NOLL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os Embargos de Declaração apresentados pela parte 

requerente no ID nº 28826606, foram interpostos tempestivamente. 

Certifico ainda, que procedo a intimação da parte requerida, para 

manifestar-se com relação aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 

(cinco) dias. Alta Floresta, 25 de março de 2020 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003729-52.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JACIANE PADILHA MARIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA OAB - MT18029/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))

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID – 30220549, foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que a guia única 04624, foi devidamente 

recolhida. Certifico que procedo a intimação da Parte Recorrida/autora, do 

inteiro teor do Recurso apresentado no ID - 30220549, bem como, para, 

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

Floresta, 25 de março de 2020 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000765-86.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

C&R ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO ANTUNES DE ARAUJO OAB - MT0016332A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA TEIXEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000765-86.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: C&R 

ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA - EPP EXECUTADO: 

TRANSPORTADORA TEIXEIRA LTDA - ME Vistos. Reitere-se a intimação 

da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o 

cálculo atualizado do débito, sob pena de extinção. Apresentado o cálculo 

atualizado, voltem-me os autos eletrônicos conclusos para análise dos 

pedidos formulados no Id. 20963492. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de 

março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001442-82.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR ROCHA DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA ANA DE OLIVEIRA OAB - MT27213-O (ADVOGADO(A))

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

 

PROCESSO n. 1001442-82.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:JOAO VITOR 

ROCHA DE CASTRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARINA ANA DE 

OLIVEIRA, WESLEY RODRIGUES ARANTES POLO PASSIVO: OI 

BRASILTELECOM FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/05/2020 

Hora: 15:40 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, 

ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 25 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: 1004829-42.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MOZAR DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (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))

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID – 29933076, foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que as guias nºs 91768 e 04036, foram 

devidamente recolhidas. Certifico que procedo a intimação da Parte 

Recorrida/autora, do inteiro teor do Recurso apresentado no ID - 

29933076, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias. Certifico por fim, que os Embargos de Declaração 

juntados no ID nº 29913994, pertencem a um processo da Comarca de 

Sinop-MT. Alta Floresta, 25 de março de 2020 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010641-53.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR SIEBERT UTSUNOMIYA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO OAB - MT0015825A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALIA MARIA KUSTER (EXECUTADO)

ADEMIR GERONIMO (EXECUTADO)

NORTE - VIDROS - COMERCIO DE VIDROS E ARTEFATOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 8010641-53.2013.8.11.0007 EXEQUENTE: VITOR SIEBERT 

UTSUNOMIYA EXECUTADO: NORTE - VIDROS - COMERCIO DE VIDROS E 

ARTEFATOS LTDA - ME, ROSALIA MARIA KUSTER, ADEMIR GERONIMO 

Vistos. Defiro o pedido de desarquivamento formulado pela parte 

exequente. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar o cálculo atualizado do débito, bem como requerer o que 

entender de direito. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de março de 2020. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001636-87.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILTON MACHADO OAB - MT0017588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seu 

representantes lega, do inteiro teor da petição juntada no ID nº 18550921, 

bem como para indicar os dados bancários: número da conta (corrente ou 

poupança), nº da Agência, Banco e nº do CPF/CNPJ do titular da conta, no 

prazo de 05 (cinco) dias, para posterior transferência de valores. Alta 

Floresta - MT, 25 de março de 2020 Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002488-43.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MACHADO SIERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO(A))

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT5476-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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 25 de 

Julho de 2019, às 14h00min, bem como da LIMINAR DEFERIDA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000508-61.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. F. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELA THAIS COELHO DEOTTI OAB - MT14067/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. A. F. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000508-61.2019.8.11.0007 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

JULIANE LUIZA FRANKE ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MUNICIPIO DE 

ALTA FLORESTA Vistos. Indefiro o pedido de justiça gratuita apresentado 

pela parte recorrente, pois não apresentou qualquer fato/prova nova 

capaz de demonstrar sua insuficiência de recursos. A apresentação de 

holerite, por si só, não é suficiente para que seja concedida assistência 

judiciária gratuita, em contraposição às demais informações constantes 

dos autos. Sobre o tema, segue entendimento jurisprudencial do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EMBARGOS A EXECUÇÃO - INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA – 

AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

declaração de hipossuficiência reveste-se de presunção relativa de 

veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver 

fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado 

de miserabilidade declarado.” (N.U 1000389-24.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO 

BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, 

Publicado no DJE 09/04/2019). Findo o período de suspensão dos prazos 

processuais estabelecidos na Portaria Conjunta nº 249/2020, INTIME-SE a 

recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efetuar o 

recolhimento do preparo, sob pena de deserção, conforme preconiza o 

artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de 

março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002049-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLEN BERTONCELLO DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLEN BERTONCELLO DE CARVALHO OAB - PR29651 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

BELMIRO GONCALVES DE CASTRO OAB - RO2193-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo intimação do patrono da parte autora para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 13 de 

Setembro de 2017, às 17:00 horas. Érica Mara Dias Mat.: 34.393

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002010-35.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte executada LATAM AIRLINES 

GROUP S/A, do inteiro teor da Sentença, constante no ID nº 28261071 dos 

autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002325-63.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA VENANCIO DE SOUZA (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):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002325-63.2019.8.11.0007 REQUERENTE: IVANILDA 

VENANCIO DE SOUZA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. 

Indeferida a assistência judiciária gratuita à parte recorrente, deixou de 

efetuar o recolhimento do preparo, consoante se verifica do pedido de 

reconsideração de Id nº 29162660. Indefiro o pedido retro, pelos 

fundamentos expostos na decisão de Id nº 27492844. Conforme 

preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, o recolhimento do preparo 

será efetuado, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) 

horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. Nesse 

sentido é a orientação do Fórum Nacional dos Juizados Especiais – 

FONAJE, por meio do Enunciado nº 80: “Enunciado nº 80 - O recurso 

Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral 

do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 

horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 

9.099/1995).” De igual modo dispõe a Súmula nº 08 da Turma Recursal 

Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Assim, 

verifica-se que, decorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a parte 

recorrente não efetuou o recolhimento do preparo e a sua respectiva 

comprovação. Desta feita, tenho que o recurso não preenche um dos 

pressupostos objetivos de admissibilidade. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, NÃO RECEBO o recurso inominado. 

Intimem-se. Após certificado o trânsito em julgado, se nada for requerido 

em 15 dias, arquive-se, observadas as formalidades legais, principalmente 

em relação às custas processuais pendentes de quitação. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 24 de março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000170-87.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000170-87.2019.8.11.0007 REQUERENTE: PATRICIA 

FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: SS COMERCIO DE COSMETICOS E 

PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA Vistos. Indeferida a assistência 

judiciária gratuita à parte recorrente, deixou de efetuar o recolhimento do 

preparo. Tentada a intimação pessoal da parte recorrente no endereço 

apresentado na exordial, tendo em vista a suspensão temporária do 

advogado constituído pelo órgão de classe, esta restou inexitosa, 

consoante se verifica da certidão de Id nº 20542526. Após o período de 

suspensão, a recorrente peticionou através do advogado constituído, 

pugnando pelo regular prosseguimento do feito. Indefiro o pedido 

formulado no Id nº 28878078, pelas razões já expostas da decisão de Id 

nº 20502639. Conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, o 

recolhimento do preparo será efetuado, independentemente de intimação, 

nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, sob 

pena de deserção. Nesse sentido é a orientação do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais – FONAJE, por meio do Enunciado nº 80: “Enunciado 

nº 80 - O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o 

recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela 

parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva 

(art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).” De igual modo dispõe a Súmula nº 08 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 

Assim, verifica-se que, decorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a 

parte recorrente não efetuou o recolhimento do preparo e a sua 

respectiva comprovação. Desta feita, tenho que o recurso não preenche 

um dos pressupostos objetivos de admissibilidade. Ante o exposto, com 

fulcro no artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, NÃO RECEBO o recurso 

inominado. Intimem-se. Após certificado o trânsito em julgado, se nada for 

requerido em 15 dias, arquive-se, observadas as formalidades legais, 

principalmente em relação a eventuais custas processuais pendentes de 

quitação, se for o caso. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de março de 

2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003004-63.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEIDE PAIVA DA SILVA (REQUERENTE)

ELENICE PAIVA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT OAB - MT25342/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003004-63.2019.8.11.0007 REQUERENTE: ELENICE PAIVA 

DA SILVA, EDILEIDE PAIVA DA SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos. Ante a comprovação da parte recorrente de ser desprovida de 

recurso financeiro para arcar com o preparo recursal, concedo os 

benefícios da justiça gratuita, sem prejuízo de possível revogação 

posterior, com fulcro no artigo 54, § único da Lei nº 9.099/95. Presentes 

os requisitos de admissibilidade, RECEBO o recurso inominado 

apresentado pela parte recorrente, no efeito devolutivo (art. 43, Lei nº 

9.099/95). Considerando que a parte recorrida apresentou contrarrazões 

recursais, REMETA-SE o processo eletrônico para a Turma Recursal. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de março de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001679-53.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LEAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001679-53.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: RAFAEL LEAL 

EXECUTADO: OI MÓVEL S/A Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença 

proposto em desfavor da empresa OI S.A., a qual encontra-se em 

recuperação judicial. Em consulta ao processo de recuperação judicial da 

executada, verifica-se a existência de deliberação judicial quanto à forma 

de pagamento dos créditos extraconcursais com a finalidade de viabilizar 

tanto a quitação progressiva dos créditos extraconcursais, quanto a 

manutenção das atividades empresariais e o cumprimento de todas as 

obrigações previstas no Plano de Recuperação Judicial, restando decidido 

pelo juízo da recuperação que: “Os processos que tiverem por objeto 

créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do valor do 

crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da 

Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do 

crédito. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do Administrador 

Judicial, o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, receberá os ofícios e os 

organizará por ordem cronológica de recebimento, comunicando, na 

sequência, às Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais. Os 

depósitos judiciais dos créditos extraconcursais serão efetuados 

diretamente pelas Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 

milhões mensais, de acordo com a planilha apresentada pelo 

Administrador Judicial. Os processos originários deverão ser mantidos 

ativos, aguardando o pagamento do crédito pelas Recuperandas.” Nestes 

termos, vislumbra-se que o Juízo da Recuperação Judicial adotou maneira 

padrão para viabilizar o pagamento dos créditos extraconcursais, de modo 

a atender mutuamente os interesses dos credores e da empresa em 

recuperação, o que é bastante louvável pelo nítido caráter de 

desburocratização dos pagamentos. Em procedimentos desta natureza, 

esta magistrada possuía o entendimento de que não seria possível o 

processamento da execução no Juizado Especial, ante a impossibilidade 

de pagamento voluntário e a impossibilidade de constrição judicial de bens 

da executada, o que reflete, inclusive, na apresentação de embargos pela 

executada. Por certo, os processos de execução em trâmite no Juizado 

Especial seguem o rito processual previsto na Lei n° 9.099/95, a qual 

estabelece, juntamente com o Enunciado n° 117 do Fonaje, a 

obrigatoriedade da segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial. Dessa forma, os 

processos de execução em face da empresa OI S.A. eram extintos pela 

incompatibilidade com a norma de regência processual, já que o 

pagamento voluntário e os atos de constrição judicial não podem ser feitos 

sem a autorização do Juízo da Recuperação, fato que comprometia o 

andamento do processo. Ocorre que a solução adotada pelo Juízo da 

Recuperação Judicial, apesar de não ser compatível com o procedimento 

adotado nos Juizados Especiais, está em consonância com as normas 

gerais instituídas pelo Código de Processo Civil, a qual é aplicável somente 

nos casos em que for compatível com os critérios norteadores da Lei n° 

9.099/95. Em melhor análise da situação concreta enfrentada nos 

processos em que a empresa OI S.A. é parte, verifico que a modificação 

do entendimento anteriormente adotado é medida impositiva para garantir a 

efetiva prestação jurisdicional, pois o procedimento previsto no Código de 

Processo Civil é benéfico para as partes e contribui para atender os 

interesses da parte exequente, a qual não precisará mais distribuir nova 

execução no Juízo Comum para almejar o recebimento de seu crédito. 

Nestes termos, vislumbra-se que no presente caso concreto a norma 
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prevista pelo CPC torna-se plenamente compatível com os critérios 

instituídos pela Lei n° 9.099/95. Tal situação, em linhas gerais, representa 

economia e eficiência da máquina judiciária, evitando-se, pois, a repetição 

de demanda no Juízo Comum, necessária, em tese, para compatibilizar o 

procedimento com as regras do CPC em homenagem a formalidades 

desnecessárias que certamente prejudicam a prestação jurisdicional e 

interferem na duração razoável do processo. De fato, a informalidade é 

um dos pilares de sustentação dos processos em trâmite nos Juizados 

Especiais, não devendo constituir óbice para a aplicação do Código de 

Processo Civil nos casos desta natureza. Muito pelo contrário, a 

informalidade, neste caso, deve fomentar a adoção da técnica processual 

adequada ao resultado útil do processo. Neste contexto, a informalidade 

que rege os processos do Juizado Especial é fundamento idôneo para 

afastar, no caso concreto, a exigência da prévia garantia do juízo para a 

interposição dos embargos pela executada. Ante o exposto, revendo o 

posicionamento anteriormente adotado, revogo a decisão proferida no Id. 

26615305 e determino a intimação da parte exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresentar o demonstrativo atualizado do débito para fins 

de liquidação da sentença, sob pena de ser considerado para tal 

finalidade o último cálculo apresentado no processo. Apresentado o 

demonstrativo atualizado do débito ou certificado o decurso do prazo, 

intime-se a executada para, no prazo de 15 (quinze) dias e 

independentemente de penhora, apresentar impugnação/embargos, nos 

termos do artigo 525 do Código de Processo Civil. Caso decorra o prazo 

sem que a executada tenha apresentado impugnação/embargos, 

expeça-se ofício ao Juízo da Recuperação Judicial, comunicando-o 

acerca da necessidade de pagamento do crédito exequendo. Caso a 

executada apresente impugnação/embargos, certif ique-se a 

tempestividade e intime-se a parte credora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar em observância ao princípio do contraditório. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de março de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001263-22.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

ELINE ALEXANDRE CHAGAS OAB - MT25364/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEI TIBES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO ALVES DE SOUZA MELO OAB - MT13964/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001263-22.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIS AUGUSTO 

CUISSI EXECUTADO: SIRLEI TIBES DOS SANTOS Vistos. Efetuada a 

penhora on line relativo a parte do valor exequendo e decorrido o prazo 

sem manifestação da devedora, a parte credora requereu o levantamento, 

bem como informa os dados bancários para transferência e requer, ainda, 

a constrição de veículos registrados em nome da executada. EXPEÇA-SE 

imediatamente alvará eletrônico de liberação dos valores depositados 

judicialmente em favor do advogado da parte credora, DESDE QUE o 

patrono possua no instrumento de procuração poder expresso para 

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

regularização, em cinco dias. Após a expedição do alvará eletrônico, 

intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar o 

cálculo atualizado do débito. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 

de março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002815-85.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MOURA RAMPAZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SVERSUTI DA SILVA OAB - MT19382/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO SVERSUTI DA SILVA OAB - MT25311/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002815-85.2019.8.11.0007 REQUERENTE: ANDERSON 

MOURA RAMPAZZO REQUERIDO: LOJAS RIACHUELO SA Vistos. Trata-se 

de pedido de homologação do acordo firmado entre as partes após a 

prolação da sentença condenatória/acórdão. Como é cediço, não há óbice 

à homologação do acordo mesmo após a prolação da sentença, sem que 

isto represente ofensa à coisa julgada. Neste sentido segue a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 

Tratando-se de direitos patrimoniais de caráter privado, o acordo 

celebrado entre as partes deve ser homologado pelo juiz para que surta 

seus efeitos, independentemente de o processo já ter sido sentenciado. 

Inexistência de afronta aos artigos 463 e 471 do CPC . Precedentes 

jurisprudenciais. RECURSO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Agravo 

de Instrumento Nº 70065023780, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 

29/05/2015). Ante o exposto, HOMOLOGO, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais, o acordo entabulado entre as partes e, por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. Caso 

haja custas processuais pendentes de quitação, proceda-se de acordo 

com as disposições da CNGC/MT. Intimem-se. Por fim, certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 25 de março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004183-66.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

S A A BRAZ DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA ALTA FLORESTA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004183-66.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: S A A BRAZ DE 

OLIVEIRA - ME EXECUTADO: IMOBILIARIA ALTA FLORESTA LTDA - ME 

Vistos. Trata-se de pedido de homologação do acordo firmado entre as 

partes após o trânsito em julgado da sentença condenatória/acórdão. 

Como é cediço, não há óbice à homologação do acordo mesmo após a 

prolação da sentença, sem que isto represente ofensa à coisa julgada. 

Neste sentido segue a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS 

SENTENÇA. POSSIBILIDADE. Tratando-se de direitos patrimoniais de 

caráter privado, o acordo celebrado entre as partes deve ser homologado 

pelo juiz para que surta seus efeitos, independentemente de o processo já 

ter sido sentenciado. Inexistência de afronta aos artigos 463 e 471 do CPC 

. Precedentes jurisprudenciais. RECURSO PROVIDO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA.” (Agravo de Instrumento Nº 70065023780, Décima Quarta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos 

Mottecy, Julgado em 29/05/2015). Ante o exposto, HOMOLOGO, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo entabulado entre as 

partes e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, b, do 

Código de Processo Civil. Caso haja custas processuais pendentes de 

quitação, proceda-se de acordo com as disposições da CNGC/MT. 

Intimem-se. Por fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 
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observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de 

março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003808-31.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003808-31.2019.8.11.0007 REQUERENTE: ANA PAULA 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos. Ausente o 

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

havendo necessidade de dilação probatória, INDEFIRO o pedido de 

audiência instrutória formulado pela parte requerida na contestação e 

passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que presente in casu a 

hipótese do artigo 355, inciso I do vigente Código de Processo Civil. I – 

Preliminar - Incompetência do Juízo em razão da necessidade de perícia O 

banco requerido arguiu a preliminar de incompetência do Juizado Especial 

ante a necessidade de realização de perícia, justificando que o contrato 

ora discutido foi regularmente formalizado e assinado pela própria autora. 

Quanto a esse ponto, compulsando os autos, verifica-se que não há 

dúvidas quanto ao fato da assinatura lançada no contrato de adesão ser 

verdadeiramente da autora, quando ela própria afirma em sua petição 

inicial que assinou o instrumento. Deste modo, a perícia técnica faz-se 

desnecessária, sendo o procedimento sumaríssimo compatível com a 

demanda, razão pela qual rejeito a preliminar. II - Mérito Trata-se de Ação 

de Nulidade Contratual c/c pedido de Repetição do Indébito e Indenização 

por Danos Morais e Materiais, com Pedido de Antecipação de Tutela de 

Urgência, proposta por ANA PAULA DOS SANTOS em face de BANCO 

DAYCOVAL S/A. No mérito, a parte autora alegou que é servidora pública 

municipal e, por intermédio de um agente da instituição bancária requerida, 

com esta contratou o que acreditava ser um empréstimo consignado, 

transação esta que se deu em março de 2016 no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas, para o que 

assinou um termo de adesão, informando, outrossim, que não lhe foi 

fornecida uma via do contrato assinado, o que somente conseguiu após 

muita insistência. Aduziu, ainda, que ao contatar o banco visando a 

quitação do empréstimo contratado, foi surpreendida com a informação de 

que não se tratava de empréstimo consignado, com quantidade fixa de 

parcelas, mas, sim, da contratação de um cartão de crédito consignado, 

no qual a requerente estava pagando mensalmente apenas o mínimo da 

fatura do cartão de crédito consignado, ou seja, para a quitação do 

empréstimo a requerente teria que desembolsar o valor original do 

empréstimo. Ressaltou, por fim, que não tinha conhecimento de que era 

este o produto contratado e que sequer recebeu, desbloqueou ou utilizou 

o aludido cartão de crédito. Ao analisar o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela, este juízo deferiu a medida liminar para determinar que o 

requerido promovesse a suspensão do desconto mensal das parcelas 

referentes à relação jurídica objeto da presente demanda, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais), consoante decisão lançada no ID nº. 23213120. Por seu 

turno, em sede de contestação, o banco requerido argumentou o exercício 

regular de direito e inexistência de ato ilícito passível de danos morais, 

defendendo, ainda, a validade do contrato celebrado, sob o argumento de 

que é descabida a alegação da autora de que foi enganada para contratar 

um CARTÃO DE CRÉDITO, afirmando que “o contrato celebrado entre 

partes é absolutamente claro, textual e ostensivo ao indicar 

expressamente se tratar de operação de “CARTÃO DE CRÉDITO 

CONSIGNADO” (sic – pág. 4 da contestação). Por fim, impugnou os 

cálculos apresentados na exordial e pleiteou a autorização de 

compensação de eventual crédito com saldo devedor que porventura a 

consumidora ainda possua com o demandado, caso haja a procedência de 

algum pedido autoral, fundamento tal pleito no Art. 368 do CC. Pois bem. 

Pelo que consta dos autos é incontroverso que as partes mantiveram 

relação contratual (empréstimo) e que os pagamentos foram efetuados 

por meio de débito direto (pagamento mínimo) na folha de pagamento da 

autora. Portanto, o cerne da irresignação está consubstanciado no fato de 

que a contratação se tratava de empréstimo consignado e não de 

aquisição de cartão de crédito. Sobre o tema, dispõe o Código de Defesa 

do Consumidor, em seu artigo 3º, §2º, que a empresa que realiza atividade 

remunerada, ainda que de natureza bancária ou de crédito, é considerada 

fornecedora de serviço. A disposição legal é clara e pacífica no sentido 

os contratos com instituições financeiras estão sob a égide da proteção 

da Lei 8.078/90. Tal entendimento, a propósito, já restou consolidado com 

a edição da Sumula nº. 297, do STJ, no sentido de que "o Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Assim, não 

resta dúvida quanto à aplicação da legislação consumerista ao presente 

caso. E sendo uma clara relação de consumo, a decisão liminar lançada 

no evento nº. 23213120, que também deferiu a inversão do ônus da 

prova, deixa claro que caberia à parte requerida o ônus de comprovar a 

regularidade da contratação e a ciência da parte acerca de qual produto 

estaria contratando, ônus do qual não se desincumbiu. Convém esclarecer 

que o instrumento acostado à contestação (ID nº 23030189) refere-se ao 

contrato de adesão de cartão de crédito consignado, com descontos 

mensais consignados em folha de pagamento, e ao que se pode notar, 

apresenta uma modalidade diversa dos contratos de cartão de credito 

habituais. Logo, da análise do que consta dos autos, in casu, conclui-se 

que a autora foi induzida a realizar empréstimo consignado em cartão de 

crédito, acreditando ter realizado empréstimo pessoal consignado, 

acarretando a cobrança de prestações indeterminadas ao arrepio da 

legislação consumerista. Isso porque, o Código de Defesa do Consumidor 

esclarece em seus artigos 6º, III, c/c art. 46, que é direito básico do 

consumidor a informação clara e precisa, sobre os diversos produtos e 

serviços colocados no mercado, estabelecendo a proteção contratual do 

consumidor, caso se dificulte a compreensão da natureza e alcance do 

negócio. Trata-se do princípio da transparência e da teoria da confiança, 

que trazem em seu conteúdo a importância da clareza e precisão da 

informação prestada pelo fornecedor ao consumidor, a fim de se evitar 

que este, parte hipossuficiente da relação, seja enganado ou mesmo 

induzido a erro. Convém destacar um dos princípios fundamentais do 

direito privado, que e o da boa-fé objetiva, cuja função e estabelecer um 

padrão ético de conduta para as partes nas relações obrigacionais, 

oriundo do art. 422 do Código Civil/02. E corroborando que o consumidor 

deve ser satisfatoriamente esclarecido sobre os serviços ou produtos 

adquiridos a luz da disciplina dos princípios da transparência e da 

informação, trago à colação a jurisprudência que segue: APELACAO 

CIVEL. ACAO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E MODIFICAÇÃO DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SERVIDOR PÚBLICO. CARTÃO DE CRÉDITO 

CONSIGNADO. CONTRATO DE NATUREZA HIBRIDA. APLICAÇÃO DO CDC. 

PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. 

ASTREINTES. QUANTUM. MANUTENÇÃO. SENTENCA MANTIDA. 1. A 

relação jurídica firmada entre a instituição financeira requerida e a parte 

autora é de consumo, incidindo as disposições do CDC. 2. Os contratos 

firmados devem observar os princípios da informação e da transparência, 

nos termos dos artigos 4º e 6º do CDC; na hipótese, constata-se omissão 

das principais características da operação, em afronta aos princípios em 

destaque, devendo as cláusulas contratuais serem interpretadas de 

maneira mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC). 3. A consumidora, 

no momento da contratação, não foi dada ciência da real natureza do 

negocio, modalidade contratual que combina duas operações distintas, o 

empréstimo consignado e o cartão de crédito. 4. Mantido o valor da multa 

diária aplicada, por possuir a finalidade coercitiva sobre o Apelante/R. 

quanto a apresentação da planilha com o valor atualizado da divida, 

considerando as delimitações lançadas na sentença recorrida. Apelação 

cível conhecida e desprovida. (TJ/GO, Apelação Cível 

200412-05.2014.8.09.0074, Rel. Des. Olavo Junqueira de Andrade, 5ª 

Câmara Cível, julgado em 07/07/2016, DJe 2069 de 15/07/2016). grifei Não 

obstante, que ainda que a autora tenha contratado e assinado o contrato 

de adesão, necessário esclarecer que a dívida inicialmente contraída e 

mensalmente refinanciada, acrescida de juros e demais encargos 

moratórios e remuneratórios, evidencia que a modalidade contratual 

adotada pelo requerido se mostra onerosa e lesiva ao consumidor, 

portanto, passível de nulidade. Observa-se que mesmo com os descontos 

mensais nos proventos da contratante, a dívida aumenta de forma 

progressiva, conforme se nota nas faturas acostadas pelo requerido no ID 

nº. 24688527 sendo o consumidor obrigado a pagar um valor mínimo 
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mensal, ainda que não utilize o aludido cartão. E, somado a esses fatos, 

salienta-se que analisando as mesmas faturas, conclui-se que, de fato, a 

autora nunca desbloqueou e/ou utilizou o referido cartão, salientando-se, 

ainda, que o banco sequer comprovou que tenha entregue o cartão à 

consumidora, sendo o saldo devedor correspondente aos juros e 

correções decorrentes do dito pagamento mínimo apontado pelo réu. 

Permitir esse tipo de operação é chancelar que a instituição financeira se 

torne credora permanente e vitalícia da parte devedora, pois aquela 

pratica descontos insuficientes para liquidar o empréstimo disponibilizado, 

tornando-se uma espécie de dívida a se perder de vista, bem diferente da 

trivial contratação defendida de forma lógica e racional, em parâmetros de 

razoabilidade e bom senso, o que é uma afronta à legislação vigente e à 

proteção prevista na lei Consumerista. Logo, o que resta demonstrado é 

que a contratação levada a efeito pela parte promovida visa somente 

proveito seu, como fornecedora, em nítido detrimento da parte 

promovente, ora consumidora. Da forma como ocorreu, o empréstimo 

discutido revela-se impagável nos moldes do mínimo valor descontado, 

limitado pela margem de consignação, pois haverá constante incidência de 

juros e encargos sobre valores que sequer atingem o mínimo ao 

pagamento das faturas, onerando excessivamente a parte promovente, 

vulnerável e hipossuficiente. Condições iníquas, como a narrada nos 

autos, não devem prevalecer, sob pena de perpetuar relação negocial 

perversa e contrária aos interesses da consumidora, a qual possuía 

interesse em contratar um empréstimo consignado com número de 

parcelas definidas, sendo induzida a erro, restando clara a obscuridade 

do contrato. Vale lembrar que a declaração de vontade é o elemento 

estrutural do negócio jurídico. Para que seja válida, imprescindível que a 

vontade seja manifestada livre e espontaneamente pelo contratante, ao 

passo que se o desejo não corresponder ao anseio do agente, o negócio 

jurídico é suscetível de nulidade. E neste aspecto deve ser homenageada 

a teoria da vontade, que prevalece sobre a da declaração, nos termos do 

art. 112 do Código Civil, do seguinte jaez: "Art. 112. Nas declarações de 

vontade se atenderá mais a intenção nelas consubstanciada do que ao 

sentido literal da linguagem". Considerando que os negócios jurídicos 

devem ser interpretados conforme a boa-fé e são anuláveis mediante a 

demonstração de erro substancial na declaração de vontade da 

contratante (artigos 113, 138 e 139 do Código Civil), admite-se a aplicação 

do artigo 42, parágrafo único, do CDC, que dispõe sobre a repetição do 

indébito. Contudo, não há como ignorar o teor do comprovante de 

transferência (TED) juntado pela ré no ID nº. 24688530, e intitulado como 

“pré-saque ou telesaque”, apontando a autora como destinatária e 

comprovando que de fato a consumidora recebeu os valores do requerido 

e os utilizou, seja a título foi, e por consequência lógica a contraprestação 

do pagamento pela autora é devido, tendo em vista que houve a 

confirmação do recebimento da importância. E, no que tange aos danos 

materiais tendo a autora comprovado satisfatoriamente o pagamento de 

quantia superior ao valor disponibilizado pelo banco réu a título de limite de 

cartão de crédito consignado e demonstrado o vício de consentimento, é 

devida a restituição do valor cobrado superior ao legalmente contratado, 

na forma simples, equivalente à quantia de R$ 1.019,42 (hum mil e 

dezenove reais e quarenta e dois centavos), considerando, pois, como 

escorreito o teor do cálculo apresentado pela autora, ante a inversão do 

ônus da prova lhe foi concedido. Já acerca dos danos morais, faz-se 

mister reconhecer que a ré é objetivamente responsável pelos danos 

causados à autora, consoante a regra contida do art. 14, caput, do Código 

de Defesa do Consumidor e o dano moral, na espécie, e in re ipsa, que 

dispensa prova de maiores reflexos, patrimoniais ou morais. Desse modo, 

o desconto indeterminado de empréstimo realizado por meio de cartão de 

crédito em folha de pagamento configura o dano moral, 

independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da 

prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto são 

presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do 

dano. A respeito, colaciono os seguintes precedentes do TJ-MT: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL 

C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – 

RELAÇÃO CONSUMERISTA - PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DEBITADO 

DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO –PRESTAÇÕES 

INDETERMINADAS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA 

SOBRE OS RISCOS DO CONTRATO – DESVANTAGEM EXCESSIVA - 

POSSIBILIDADE DE REVISÃO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO 

MORAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – MÁ-FÉ CARACTERIZADA 

– COMPENSAÇÃO DE VALORES – POSSIBILIDADE - SENTENÇA 

REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A maneira 

em que foi entabulado o contrato revela excessiva desvantagem do 

consumidor, tendo em vista que, além de não se tratar de EMPRÉSTIMO 

pessoal puro e simples, não há definição da quantidade de descontos 

necessários ao adimplemento, os quais estão atrelados aos proventos do 

autor, configurando, ainda, a abusividade do art. 39, IV, do CDC.É pacífica 

a possibilidade de revisão dos contratos com natureza bancária e/ou 

financeira, bem como a incidência das normas protetivas das relações de 

consumo por expressa previsão legal do art. 3º, § 2º, do Código de 

Defesa do Consumidor, e, ainda, nos termos do entendimento da Súmula 

nº 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. (TJ/MT - N.U 

1027478-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019) grifei Assim, 

constata-se a flagrante irregularidade praticada pelo requerido, que não 

se desincumbiu a contento de comprovar a licitude das cobranças, 

estando, pois, demonstrada a sua conduta culposa, na medida em que 

essa atitude importa prática abusiva em que exige vantagem que se 

mostra manifestamente excessiva e onerosa para o consumidor, nos 

termos dos artigos 39, V e 51, § 1º e incisos do CDC. É cediço, ainda, que 

o entendimento doutrinário e jurisprudencial é no sentido de que as 

indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas 

sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em 

atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade 

econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A 

primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da 

diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação 

pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido. 

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não 

impliquem enriquecimento ao lesado, nem ser tão ínfimo que se torne 

irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e 

razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 

5º, V, da Constituição Federal. Nesse sentido, entendo razoável a fixação 

da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. III - 

Dispositivo Ex positis, afasto a preliminar de incompetência do Juizado 

Especial apontada pelo requerido e JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, os 

pedidos formulados pela autora em face do requerido, com fulcro no art. 

487, I, do CPC para: a) CONFIRMAR A MEDIDA LIMINAR deferida na 

decisão acostada ao ID nº. 23213120, tornando-a definitiva; b) DECLARAR 

nulo o contrato de adesão de cartão de crédito consignado celebrado 

entre as partes ante a reconhecida abusividade; c) CONDENAR o 

requerido a restituir à parte autora a quantia de R$ 1.019,42 (hum mil e 

dezenove reais e quarenta e dois centavos), de forma simples, a título de 

dano material, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

citação e corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, 

ou seja, do desembolso (Súm. 43, do STJ); d) CONDENAR o réu ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação 

e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da sentença (Súm. 362, do 

STJ). Por outro lado, INDEFIRO o pedido da requerida para compensação 

de eventual crédito com saldo devedor que porventura a mesma ainda 

possua com o demandado, eis que como dito, a autora comprovou o 

pagamento de quantia muito superior ao valor disponibilizado pela ré a 

título de limite de cartão de crédito consignado. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme previsto nos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Intimem-se. Transitado em julgado e se nada for requerido, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

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

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

processo a apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto 

Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de março de 2020. . MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003410-84.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ROBERTO MIRANDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

EDIVALDO FONSECA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

HIPOLITO FRANCA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL LEITE BARBOSA OAB - MT0017817A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003410-84.2019.8.11.0007 REQUERENTE: EDIVALDO 

FONSECA DE OLIVEIRA, LUZIA ROBERTO MIRANDA DOS SANTOS 

REQUERIDO: HIPOLITO FRANCA DOS SANTOS Vistos. Ausente o relatório 

em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente, não 

vislumbro a necessidade de audiência de instrução, quando as provas 

existentes nos autos são suficientes ao julgamento antecipado do mérito, 

eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do CPC. I – 

Preliminar a) Ilegitimidade Passiva Argumenta o requerido sua ilegitimidade 

passiva, sob o fundamento de que não é o dono dos jornais em que foram 

publicadas as matérias, já que o mesmo somente foi convidado pelo jornal 

para trazer sua versão dos fatos de um acontecimento que já havia se 

tornado público muito antes das matérias terem sido feitas. Compulsando 

os autos, verifica-se que na matéria jornalística anexada no Id nº 

22287583, denominada “Largou o marido e fugiu com o pastor: Virou caso 

de polícia”, vê-se claramente fotos do requerido, provavelmente em sua 

residência, sendo entrevistado por uma repórter sobre os fatos desta lide 

que foram transcorridos na matéria, o que comprova que o réu aceitou 

fazer a matéria de livre e espontânea vontade, pois poderia ter se 

recusado, o que não fez. Deste modo, estando o requerido de livre 

vontade em expor os fatos de sua vida pessoal à mídia local, que também 

envolveram os autores, tenho que o réu é parte legítima para compor o 

pólo passivo desta lide. Rejeito a preliminar. II – Mérito Alegam os autores 

que o requerido é ex-cônjuge da requerente e na data de 29/05/2019 fora 

exposto em redes sociais programa de televisão e jornais notícias 

intituladas: “Largou o marido e fugiu com o pastor: virou caso de polícia”; 

“Mulher larga o marido e foge com pastor em Alta Floresta”, relatando que 

após a separação do ex-casal o requerido vem causando perturbação 

aos requerentes com alegações ofensivas, expondo indevidamente a 

honra e imagem dos autores, falando como “(...) um homem que diz que é 

de Deus fazer um papelão desses". Sustenta que por conta das ofensas 

divulgadas pelo requerido o autor Edivaldo, que era pastor, perdeu sua 

profissão, além de terem os requerentes sua vida íntima exposta a 

sociedade de forma vexatória, pleiteando a condenação do requerido à 

indenização por danos morais. Em contestação (Id nº 24181444) sustenta 

o requerido que possui algum patrimônio e após a separação da união 

estável com a autora Luzia, ela e o seu atual companheiro Edivaldo, 

começaram a persegui-lo e humilhá-lo publicamente, enviavam imagens 

constrangedoras, como o print de conversa em Whatsapp, na tentativa de 

lhe tirar dinheiro, e que o requerido pagasse as contas e sustentasse a 

autora, razão que o levou a registrar um boletim de ocorrência. Alega, 

ainda, que o autor Edivaldo passou a ameaçar a integridade física do 

autor, sendo que Edivaldo não perdeu a profissão de pastor por causa da 

matéria jornalística feita como afirma na petição inicial, mas sim pelo caso 

extraconjugal foi público e notório, e, portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. In casu, analisando os documentos 

carreados na petição inicial pelos autores, tal como a matéria jornalística 

de Id nº 22287587, é notório a existência de uma foto do casal, ora 

requerentes, estampado a matéria com o seguinte título “Mulher larga o 

marido e foge com pastor em Alta Floresta”. De igual modo, a outra matéria 

anexada no Id nº 22287583, denominada “Largou o marido e fugiu com o 

pastor: Virou caso de polícia”, vê-se claramente fotos do requerido, 

provavelmente em sua residência, sendo entrevistado por uma repórter 

sobre os fatos desta lide que foram transcorridos na matéria. Todavia, 

ainda que o requerido argumente sua ilegitimidade passiva, dizendo que 

ele foi procurado pela imprensa, pelas fotos inclusas na referida matéria, 

comprova que o réu aceitou fazer a matéria de livre e espontânea 

vontade, pois poderia ter se recusado, o que não fez. Por outro lado, o 

requerido colaciona um boletim de ocorrência (Id nº 24181458), 

comprovando que também fora ofendido pelos requerentes e inclusive 

ameaçado pelo autor Edivaldo. Não podemos discordar que é direito de 

todos a manifestação do livre pensamento, conforme o artigo 5º, IX, da 

Constituição Federal, contudo, caminha com este direito o dever de 

reparar os danos se houver violação do direito à honra (subjetiva e 

objetiva) do ofendido, também protegido pelo mesmo dispositivo (incisos V 

e X). Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) V – é assegurado 

o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por 

dano material, moral ou à imagem.” (...) X – são invioláveis a intimidade, a 

vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Não 

se pode olvidar que no caso dos autos, houve mútua ofensa de ambas as 

partes, cada um defendendo suas razões pessoais diante da situação 

vivenciada, contudo, a liberdade de expressão não é absoluta, 

encontrando seus limites no direito à honra e imagem da pessoa ofendida. 

Evidencia-se pelo conjunto probatório, que o requerido extrapolou sua 

liberdade de expressão e pensamento, expondo de forma desnecessária 

para a sociedade, uma situação pessoal que só não cabia a respeito entre 

os envolvidos , transformando a sua própria imagem e dos autores em 

desonra. Percebe-se que quanto a sua própria honra o requerido não se 

mostra abalado emocionalmente, pois, embora alegue que tenha sido 

ofendido pelos requerentes, fez questão de tornar público em mídia local 

sua situação pessoal, ao invés de solucionar o impasse pelos meios 

legais. Conclui-se que a autora Luzia e o requerido Hipólito viveram uma 

situação conturbada, o que não permitia nem justificava a manifestação 

ofensiva do réu em face dos requerentes, que extrapolou a razoabilidade 

e caracterizou abuso de seu direito de livre expressão. E neste sentido, a 

jurisprudência tem se posicionado que em casos semelhantes onde há a 

violação da honra e imagem do ofendido é passível de dano moral, 

vejamos: EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANO MORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, AFASTADA. 

PUBLICAÇÃO DE CONVERSA EM REDE SOCIAL. FACEBOOK. 

RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ PELO ABALO MORAL OCASIONADO. 

OFENSA À IMAGEM DO DEMANDANTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

1. Preliminar de cerceamento de defesa. Afastado o alegado cerceamento 

de defesa, quando a prova dos autos é suficiente para análise da 

controvérsia. A ausência de manifestação acerca da defesa apresentada 

pela ré não é causa de nulidade, quando não resulta em prejuízo à parte 

autora. 2. Mérito. Dano moral. A parte autora alega ter sofrido ofensa 

moral em postagens feitas pela ré, em rede social denominada Facebook. 

Aduz publicação de fatos denegrindo sua imagem, o que o levou a propor 

a presente ação, requerendo indenização por danos morais. 3. Infere-se 

dos elementos probatórios que houve a publicação realizada pela ré, 

denegrindo a imagem do autor, relativamente ao tratamento dispensado ao 

filho do ex-casal. Prova coligida aos autos, que corrobora a tese do autor. 

4. Situação que enseja reparação a título de dano moral, devendo ser 

atribuído à ré a responsabilidade por abalo emocional causado ao autor, 

bem como pela ofensa a sua imagem. 5. Danos morais ocorrentes, na 

espécie, considerando o caráter ofensivo da postagem realizada pela 

demandada, que ultrapassa o exercício do direito de expressão, ao 

ofender o autor, numa rede social com amplo alcance, publicando 

conversa entre eles no WhatsApp. 6. Quantum indenizatório fixado 

atendendo às circunstâncias do caso concreto, à situação econômica das 

partes e aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. PRELIMINAR 

AFASTADA E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

UNÂNIME. (TJRS. Recurso Inominado, Nº 71008625923, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, 

Julgado em: 04-02-2020. Data de Publicação: 10/02/2020). EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. DISSOLUÇÃO MATRIMONIAL. 

Instrumento particular celebrado entre o ex-casal, no qual se pactuou o 

pagamento de quantias pelo ex-marido em favor da ex-esposa, bem como 

a transferência do financiamento de veículo. Alegação da autora, ora 

apelada, de descumprimento do avençado e de abalo de ordem moral, em 

decorrência de agressões físicas e de ofensas em rede social 

perpetradas pelo réu, ora apelante. Não demonstração de existência de 

fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da autora, ora apelada. 

Art. 373, inciso II, do CPC. Quitação das parcelas ajustadas não 

configurada. Apelada que fora vítima de violência doméstica. Lesão 

corporal. Xingamentos desferidos no facebook caracterizados. Apelante 

que não comprovou que as ofensas em rede social não foram de sua 

autoria. Eventual absolvição em sede criminal não afasta a reparação civil. 

Inteligência do art. 66 do CPP. Transtornos advindos da situação 

vivenciada pela apelada que ultrapassam o mero dissabor do cotidiano. 
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Dano moral evidenciado. Sentença de procedência parcial confirmada. 

Desprovimento do recurso. Majoração do percentual dos honorários 

advocatícios de sucumbência. Art. 85, § 11, do CPC. (TJRJ - APL: 

00197313320128190203, Relator: ANDRE GUSTAVO CORREA DE 

ANDRADE, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2019). 

EMENTA: DANO MORAL. Ofensas ao autor por meio da rede social 

Facebook. Imputações caluniosas e injuriosas. Requerido 

comprovadamente autor das ofensas. Publicações realizadas a partir de 

seu IP (Internet Protocol). Ausência de indícios consistentes de autoria por 

terceiros. Dever de indenizar por danos morais. Impropérios que 

ultrapassam o direito de crítica e de livre manifestação. Liberdade de 

expressão que não deve se sobrepor aos direitos fundamentais da honra 

e imagem. Critérios de fixação dos danos morais. Funções ressarcitória e 

punitiva. Quantum indenizatório mantido, à luz das circunstâncias do caso 

c o n c r e t o .  R e c u r s o  i m p r o v i d o .  ( T J S P ;  A p e l a ç ã o  n º 

1003152-12.2016.8.26.0347; Rel. Des. Francisco Loureiro; j. 1º/12/2017). 

Assim, tenho que o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório 

nos termos do art. 373 inciso II do NCPC, não apresentando qualquer fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos dos autores. De fato, o 

ordenamento jurídico vigente prevê a possibilidade de indenização por 

dano moral em casos de ofensa à honra como aconteceu com o 

requerentes: Sendo assim, determina o art. 186 do Código Civil, in verbis: 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. Mais adiante, estatui o art. 927, 

caput, do CC, in verbis: Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. É cediço o 

entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as 

indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas 

sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em 

atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade 

econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A 

primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da 

diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação 

pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido. 

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não 

impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne 

irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e 

razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 

5º, V, da Constituição Federal. Deste modo, a fixação do valor da 

compensação pelos danos morais deve balizar-se entre a justa 

composição e a vedação do enriquecimento ilícito, levando-se em 

consideração o critério da proporcionalidade, bem como as peculiaridades 

de cada espécie. No caso concreto não restou configurado que o autor 

Edvaldo tenha perdido sua profissão de pastor em virtude das matérias 

divulgadas pelo requerido, mas é óbvio que a situação atingiu 

consideravelmente a honra e imagem do autor, que teve sua foto inclusive 

divulgada sem sua autorização. Assim, orientando-se o juiz pelos critérios 

sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, e verificando que o 

requerido se intitula em sua contestação como tendo “algum patrimônio”, 

inclusive expondo nas matérias jornalísticas que possui muitos imóveis de 

aluguéis (Id nº 22287587), valendo-se ainda da experiência e do bom 

senso, fixo a título de indenização por danos morais a quantia de em R$ 

2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos autores. III – Dispositivo Ante o 

exposto, rejeito a preliminar arguida e JULGO PROCEDENTE, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil 

para: a) CONDENAR o requerido a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), para cada um dos autores, a título de indenização por danos 

morais, corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir da data da 

sentença (súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a 

partir da citação (art. 405,CC). Sem custas processuais e honorários 

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

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

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

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

presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Michelle Azevedo 

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

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de março de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002049-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLEN BERTONCELLO DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLEN BERTONCELLO DE CARVALHO OAB - PR29651 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

BELMIRO GONCALVES DE CASTRO OAB - RO2193-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002049-03.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: FRANCIELLEN 

BERTONCELLO DE CARVALHO EXEQUENTE: JOSE APARECIDO DE 

CASTRO Vistos. A parte devedora informa que efetuou o pagamento 

integral da dívida e a parte credora concorda com o valor depositado 

judicialmente, bem como informa a conta bancária para transferência do 

valor. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE 

EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

924, II, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE alvará eletrônico de 

liberação do valor depositado judicialmente em favor da advogada 

credora. Intimem-se. Por fim, certificado o trânsito em julgado, proceda-se 

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

custas processuais. Após, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de março de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000796-09.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI DE OLIVEIRA MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS LINS LOURENCO OAB - MT26301/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000796-09.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: IRACI DE 

OLIVEIRA MATOS EXECUTADO: BANCO PAN Vistos. A parte devedora 

informa que efetuou o pagamento integral da dívida e a parte credora 

concorda com o valor depositado judicialmente, bem como informa a conta 

bancária para transferência do valor. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE 

alvará eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor 

do(a) advogado(a) da parte credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua 

no instrumento de procuração poder expresso para receber, 

observando-se os dados bancários fornecidos pelo credor. Caso 

contrário, intime-se a credora para proceder a devida regularização, em 

05 (cinco) dias. Intimem-se. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

proceda-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de 

pendência de custas processuais. Após, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de março de 2020. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000597-55.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DA SILVA ROCHA (AUTOR(A))

VALDECIR DA SILVA ROCHA (AUTOR(A))

LUCINEIDE ROCHA DA SILVA (AUTOR(A))
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ROSIMAR DA SILVA (AUTOR(A))

CLOVIS DA SILVA ROCHA (AUTOR(A))

VERA LUCIA DA SILVA ROCHA (AUTOR(A))

FERNANDO DA SILVA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDINEI ZANON BERLANDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELINE ALEXANDRE CHAGAS OAB - MT25364/O (ADVOGADO(A))

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOSE EVANDRO NAVARRO (TESTEMUNHA)

JAQUELINE COSTA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

JORGE ALMEIDA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000597-55.2017.8.11.0007 MARIA LUCIA DA SILVA ROCHA e 

outros (6) ALDINEI ZANON BERLANDA IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas aos 

Procuradores das partes para manifestação acerca do retorno dos autos 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como para 

requerer(em) o que entender(em) de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 25 de março de 

2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001416-89.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

D. I. D. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001416-89.2017.8.11.0007. 

AUTOR(A): D. I. D. L. REU: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, GOVERNO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer com pedido de antecipação de tutela específica ajuizada por DERIK 

ISMAEL DE LIMA, menor, representado por sua genitora Jandira de Souza 

Lima, em desfavor do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT e ESTADO DE 

MATO GROSSO, pretendendo o fornecimento dos medicamentos Ritalina 

10mg, Setralina 50mg e Risperidona 01mg, bem como consulta médica 

especializada em neurologista e psiquiatra. C Compulsando detidamente os 

autos, denota-se que, tentada a intimação pessoal da parte autora para 

proceder com o regular prosseguimento do feito, esta restou infrutífera, 

haja vista a informação de que a parte não reside no local indicado nos 

autos, conforme certidão de Id 23359418. Pois bem. A conduta da Parte 

Autora ao longo do processo denota sua desídia e desinteresse na 

continuidade do feito. Como se sabe, é dever da Parte manter seu 

endereço atualizado e a Parte Autora deixou de fornecer seu novo 

endereço. Por outro lado, determina o art. 274, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil, que as intimações dirigidas no endereço declinado na 

inicial presumem-se válidas. Vejamos: Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Logo, diante da inércia da Parte Autora, somente resta 

à extinção do presente feito. Portanto, JULGO EXTINTO o processo, na 

forma do artigo 485, parágrafo III, do Código de Processo Civil. Isenta a 

Parte Autora de custas processuais e honorários advocatícios. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de março de 2020. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000967-29.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON PLACIDIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO OAB - MT26660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600  1000967 -29 .2020 .8 .11 .0007  JEFERSON PL A C I D I O 

SEGURADORA LÍDER IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para 

querendo, impugnar a contestação ID 30655600, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 25 de março 

de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001519-96.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

J. J. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. R. M. (REU)

G. A. D. R. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA OAB - MT18029/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001519-96.2017.8.11.0007. AUTOR(A): 

JAMIR JOSE MULLER RÉU: DANILO DA ROCHA MULLER, GEOVANA 

APARECIDA DA ROCHA Vistos. Acolho parcialmente o pleito Ministerial (ID. 

26635982) e, DETERMINO a realização de Estudo Psicossocial com o 

Infante Danilo e sua Genitora a fim de que, verifique-se se o menor possui 

algum vínculo socioafetivo em relação ao Requerente Jamir. O laudo 

deverá ser entregue para este Juízo no prazo de 15 (quinze) dias. No que 

diz respeito ao pedido de intimação do Senhor Euler, a fim de que o mesmo 

deseja adoção unilateral paterna da criança, INDEFIRO-O, eis que eventual 

adoção deverá ocorrer em autos próprios. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 

12 de dezembro de 2019. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000744-81.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DANIEL JANUARIO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

3 5 1 2 3 6 0 0  1 0 0 0 7 4 4 - 8 1 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 7  B A N C O  B R A D E S C O 

FINANCIAMENTOS S.A. RAFAEL DANIEL JANUARIO IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do 

CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao 

Procurador do requerente para ciência acerca do decurso do prazo de 

suspensão do feito, bem como para requerer o que entender de direito, no 
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prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 25 de março de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001199-46.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL DO PRADO MACEDO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001199-46.2017.8.11.0007 BANCO BRADESCO GABRIEL DO 

PRADO MACEDO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente acerca do 

decurso do prazo de suspensão do feito, bem como para informar nos 

autos acerca do integral cumprimento do acordo, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 25 de março 

de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI 

Gestor de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001432-38.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY SILVA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001432-38.2020.8.11.0007. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: SIDNEY SILVA DE OLIVEIRA 

Vistos. Citem-se as partes executadas para que, nos termos do art. 8.º da 

LEF, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros de mora, 

custas processuais e encargos indicados na inicial, ou garanta a 

execução. Conste no mandado que o prazo para oferecimento de 

embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da intimação da 

penhora (art. 16, inc. III da LEF). Se não for paga a dívida, nem garantida a 

execução, o Sr. Oficial de Justiça procederá a penhora de tantos bens 

quantos bastem para pagamento do débito, procedendo-se desde logo a 

avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora (art. 13, LEF). Se 

os executados não possuir bens passíveis de penhora, bem como não 

tiver domicílio ou deles se ocultarem, arrestem-se tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se desde logo a avaliação. 

Registre-se a penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas. Para as hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do 

valor atualizado do débito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 25 de março de 2020. Antônio Fábio da Silva 

Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001438-45.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON CORDEIRO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001438-45.2020.8.11.0007. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: VILSON CORDEIRO DOS 

SANTOS Vistos. Citem-se as partes executadas para que, nos termos do 

art. 8.º da LEF, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros 

de mora, custas processuais e encargos indicados na inicial, ou garanta a 

execução. Conste no mandado que o prazo para oferecimento de 

embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da intimação da 

penhora (art. 16, inc. III da LEF). Se não for paga a dívida, nem garantida a 

execução, o Sr. Oficial de Justiça procederá a penhora de tantos bens 

quantos bastem para pagamento do débito, procedendo-se desde logo a 

avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora (art. 13, LEF). Se 

os executados não possuir bens passíveis de penhora, bem como não 

tiver domicílio ou deles se ocultarem, arrestem-se tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se desde logo a avaliação. 

Registre-se a penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas. Para as hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do 

valor atualizado do débito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 25 de março de 2020. Antônio Fábio da Silva 

Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001445-37.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VICENTE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001445-37.2020.8.11.0007. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: JOSE VICENTE DA SILVA 

Vistos. Cite-se a Parte Executada para que, nos termos do art. 8.º da LEF, 

no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros de mora, custas 

processuais e encargos indicados na inicial, ou garanta a execução. 

Conste no mandado que o prazo para oferecimento de embargos é de 30 

(trinta) dias e será contado a partir da intimação da penhora (art. 16, inc. III 

da LEF). Se não for paga a dívida, nem garantida a execução, o Sr. Oficial 

de Justiça procederá a penhora de tantos bens quantos bastem para 

pagamento do débito, procedendo-se desde logo a avaliação, devendo o 

valor constar do auto de penhora (art. 13, LEF). Se a Parte Executada não 

possuir bens passíveis de penhora, bem como não tiver domicílio ou deles 

se ocultarem, arrestem-se tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, procedendo-se desde logo a avaliação. Registre-se a penhora 

ou arresto, independentemente do pagamento de custas. Para as 

hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos, FIXO os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, reduzidos pela metade caso pagos no prazo de 05 (cinco) 

dias, sem prejuízo da eventual majoração (art. 827, caput, e §§ 1º e 2º do 

CPC). Consigno, por outro lado, que, havendo eventual celebração de 

acordo entre às Partes, sem fazer menção acerca de valores a serem 

pagos a título de honorários advocatícios, não poderá este Juízo fixá-los 

na sentença homologatória. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 25 de março de 2020. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001450-59.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON GONCALVES DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001450-59.2020.8.11.0007. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: EDMILSON GONCALVES DE 

ARAUJO Vistos. Cite-se a Parte Executada para que, nos termos do art. 

8.º da LEF, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros de 

mora, custas processuais e encargos indicados na inicial, ou garanta a 

execução. Conste no mandado que o prazo para oferecimento de 

embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da intimação da 

penhora (art. 16, inc. III da LEF). Se não for paga a dívida, nem garantida a 

execução, o Sr. Oficial de Justiça procederá a penhora de tantos bens 

quantos bastem para pagamento do débito, procedendo-se desde logo a 

avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora (art. 13, LEF). Se a 

Parte Executada não possuir bens passíveis de penhora, bem como não 

tiver domicílio ou deles se ocultarem, arrestem-se tantos bens quantos 
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bastem para garantir a execução, procedendo-se desde logo a avaliação. 

Registre-se a penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas. Para as hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução, reduzidos pela metade caso pagos no prazo 

de 05 (cinco) dias, sem prejuízo da eventual majoração (art. 827, caput, e 

§§ 1º e 2º do CPC). Consigno, por outro lado, que, havendo eventual 

celebração de acordo entre às Partes, sem fazer menção acerca de 

valores a serem pagos a título de honorários advocatícios, não poderá 

este Juízo fixá-los na sentença homologatória. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 25 de março de 2020. Antônio Fábio da Silva 

Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001451-44.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEUZA DE OLIVEIRA CORCHETE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001451-44.2020.8.11.0007. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: EDINEUZA DE OLIVEIRA 

CORCHETE Vistos. Cite-se a Parte Executada para que, nos termos do art. 

8.º da LEF, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros de 

mora, custas processuais e encargos indicados na inicial, ou garanta a 

execução. Conste no mandado que o prazo para oferecimento de 

embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da intimação da 

penhora (art. 16, inc. III da LEF). Se não for paga a dívida, nem garantida a 

execução, o Sr. Oficial de Justiça procederá a penhora de tantos bens 

quantos bastem para pagamento do débito, procedendo-se desde logo a 

avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora (art. 13, LEF). Se a 

Parte Executada não possuir bens passíveis de penhora, bem como não 

tiver domicílio ou deles se ocultarem, arrestem-se tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se desde logo a avaliação. 

Registre-se a penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas. Para as hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução, reduzidos pela metade caso pagos no prazo 

de 05 (cinco) dias, sem prejuízo da eventual majoração (art. 827, caput, e 

§§ 1º e 2º do CPC). Consigno, por outro lado, que, havendo eventual 

celebração de acordo entre às Partes, sem fazer menção acerca de 

valores a serem pagos a título de honorários advocatícios, não poderá 

este Juízo fixá-los na sentença homologatória. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 25 de março de 2020. Antônio Fábio da Silva 

Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001456-66.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SIDNEI MOSKOFF 70347549004 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001456-66.2020.8.11.0007. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: PAULO SIDNEI MOSKOFF 

70347549004 Vistos. Cite-se a Parte Executada para que, nos termos do 

art. 8.º da LEF, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros 

de mora, custas processuais e encargos indicados na inicial, ou garanta a 

execução. Conste no mandado que o prazo para oferecimento de 

embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da intimação da 

penhora (art. 16, inc. III da LEF). Se não for paga a dívida, nem garantida a 

execução, o Sr. Oficial de Justiça procederá a penhora de tantos bens 

quantos bastem para pagamento do débito, procedendo-se desde logo a 

avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora (art. 13, LEF). Se a 

Parte Executada não possuir bens passíveis de penhora, bem como não 

tiver domicílio ou deles se ocultarem, arrestem-se tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se desde logo a avaliação. 

Registre-se a penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas. Para as hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução, reduzidos pela metade caso pagos no prazo 

de 05 (cinco) dias, sem prejuízo da eventual majoração (art. 827, caput, e 

§§ 1º e 2º do CPC). Consigno, por outro lado, que, havendo eventual 

celebração de acordo entre às Partes, sem fazer menção acerca de 

valores a serem pagos a título de honorários advocatícios, não poderá 

este Juízo fixá-los na sentença homologatória. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 25 de março de 2020. Antônio Fábio da Silva 

Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001444-52.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RODRIGUES PEGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001444-52.2020.8.11.0007. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: JOSE RODRIGUES PEGO 

Vistos. Cite-se a Parte Executada para que, nos termos do art. 8.º da LEF, 

no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros de mora, custas 

processuais e encargos indicados na inicial, ou garanta a execução. 

Conste no mandado que o prazo para oferecimento de embargos é de 30 

(trinta) dias e será contado a partir da intimação da penhora (art. 16, inc. III 

da LEF). Se não for paga a dívida, nem garantida a execução, o Sr. Oficial 

de Justiça procederá a penhora de tantos bens quantos bastem para 

pagamento do débito, procedendo-se desde logo a avaliação, devendo o 

valor constar do auto de penhora (art. 13, LEF). Se a Parte Executada não 

possuir bens passíveis de penhora, bem como não tiver domicílio ou deles 

se ocultarem, arrestem-se tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, procedendo-se desde logo a avaliação. Registre-se a penhora 

ou arresto, independentemente do pagamento de custas. Para as 

hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos, FIXO os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, reduzidos pela metade caso pagos no prazo de 05 (cinco) 

dias, sem prejuízo da eventual majoração (art. 827, caput, e §§ 1º e 2º do 

CPC). Consigno, por outro lado, que, havendo eventual celebração de 

acordo entre às Partes, sem fazer menção acerca de valores a serem 

pagos a título de honorários advocatícios, não poderá este Juízo fixá-los 

na sentença homologatória. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 25 de março de 2020. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001408-10.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MENDES BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001408-10.2020.8.11.0007. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: CLAUDIO MENDES 

BARBOSA Vistos. Cite-se a Parte Executada para que, nos termos do art. 

8.º da LEF, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros de 

mora, custas processuais e encargos indicados na inicial, ou garanta a 

execução. Conste no mandado que o prazo para oferecimento de 

embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da intimação da 

penhora (art. 16, inc. III da LEF). Se não for paga a dívida, nem garantida a 

execução, o Sr. Oficial de Justiça procederá a penhora de tantos bens 

quantos bastem para pagamento do débito, procedendo-se desde logo a 

avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora (art. 13, LEF). Se a 

Parte Executada não possuir bens passíveis de penhora, bem como não 

tiver domicílio ou deles se ocultarem, arrestem-se tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se desde logo a avaliação. 

Registre-se a penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas. Para as hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 
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sobre o valor da execução, reduzidos pela metade caso pagos no prazo 

de 05 (cinco) dias, sem prejuízo da eventual majoração (art. 827, caput, e 

§§ 1º e 2º do CPC). Consigno, por outro lado, que, havendo eventual 

celebração de acordo entre às Partes, sem fazer menção acerca de 

valores a serem pagos a título de honorários advocatícios, não poderá 

este Juízo fixá-los na sentença homologatória. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 25 de março de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001410-77.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR MORENO DE SOUZA 65039874120 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001410-77.2020.8.11.0007. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: CLAUDEMIR MORENO DE 

SOUZA 65039874120 Vistos. Cite-se a Parte Executada para que, nos 

termos do art. 8.º da LEF, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com 

os juros de mora, custas processuais e encargos indicados na inicial, ou 

garanta a execução. Conste no mandado que o prazo para oferecimento 

de embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da intimação da 

penhora (art. 16, inc. III da LEF). Se não for paga a dívida, nem garantida a 

execução, o Sr. Oficial de Justiça procederá a penhora de tantos bens 

quantos bastem para pagamento do débito, procedendo-se desde logo a 

avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora (art. 13, LEF). Se a 

Parte Executada não possuir bens passíveis de penhora, bem como não 

tiver domicílio ou deles se ocultarem, arrestem-se tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se desde logo a avaliação. 

Registre-se a penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas. Para as hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução, reduzidos pela metade caso pagos no prazo 

de 05 (cinco) dias, sem prejuízo da eventual majoração (art. 827, caput, e 

§§ 1º e 2º do CPC). Consigno, por outro lado, que, havendo eventual 

celebração de acordo entre às Partes, sem fazer menção acerca de 

valores a serem pagos a título de honorários advocatícios, não poderá 

este Juízo fixá-los na sentença homologatória. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 25 de março de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001390-86.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO DE SOUZA (EXECUTADO)

CASSIO HENRIQUE DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001390-86.2020.8.11.0007. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: CASSIO HENRIQUE DE 

SOUZA, RICARDO DE SOUZA Vistos. Cite-se a Parte Executada para que, 

nos termos do art. 8.º da LEF, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida 

com os juros de mora, custas processuais e encargos indicados na inicial, 

ou garanta a execução. Conste no mandado que o prazo para 

oferecimento de embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da 

intimação da penhora (art. 16, inc. III da LEF). Se não for paga a dívida, 

nem garantida a execução, o Sr. Oficial de Justiça procederá a penhora 

de tantos bens quantos bastem para pagamento do débito, procedendo-se 

desde logo a avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora (art. 

13, LEF). Se a Parte Executada não possuir bens passíveis de penhora, 

bem como não tiver domicílio ou deles se ocultarem, arrestem-se tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, procedendo-se desde 

logo a avaliação. Registre-se a penhora ou arresto, independentemente do 

pagamento de custas. Para as hipóteses de pagamento ou de não 

oferecimento de embargos, FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da execução, reduzidos pela metade caso pagos 

no prazo de 05 (cinco) dias, sem prejuízo da eventual majoração (art. 827, 

caput, e §§ 1º e 2º do CPC). Consigno, por outro lado, que, havendo 

eventual celebração de acordo entre às Partes, sem fazer menção acerca 

de valores a serem pagos a título de honorários advocatícios, não poderá 

este Juízo fixá-los na sentença homologatória. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 25 de março de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001406-40.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE DE OLIVEIRA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001406-40.2020.8.11.0007. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: DAIANE DE OLIVEIRA 

PEREIRA Vistos. Cite-se a Parte Executada para que, nos termos do art. 

8.º da LEF, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros de 

mora, custas processuais e encargos indicados na inicial, ou garanta a 

execução. Conste no mandado que o prazo para oferecimento de 

embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da intimação da 

penhora (art. 16, inc. III da LEF). Se não for paga a dívida, nem garantida a 

execução, o Sr. Oficial de Justiça procederá a penhora de tantos bens 

quantos bastem para pagamento do débito, procedendo-se desde logo a 

avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora (art. 13, LEF). Se a 

Parte Executada não possuir bens passíveis de penhora, bem como não 

tiver domicílio ou deles se ocultarem, arrestem-se tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se desde logo a avaliação. 

Registre-se a penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas. Para as hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução, reduzidos pela metade caso pagos no prazo 

de 05 (cinco) dias, sem prejuízo da eventual majoração (art. 827, caput, e 

§§ 1º e 2º do CPC). Consigno, por outro lado, que, havendo eventual 

celebração de acordo entre às Partes, sem fazer menção acerca de 

valores a serem pagos a título de honorários advocatícios, não poderá 

este Juízo fixá-los na sentença homologatória. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 25 de março de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001415-02.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001415-02.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

ADAO BATISTA DA SILVA REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A. Vistos. Antes da análise da demanda, considerando que o 

comprovante de endereço de ID. 30629992 não está no nome da parte 

autora e não acompanhou o pedido inicial qualquer documento que 

comprove ser a mesma proprietária ou residente no imóvel constante do 

referido comprovante, intime-se a requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, emendar a inicial, sob pena de extinção da ação sem resolução do 

mérito. Por outro lado, verifico que o advogado da parte autora tem 

distribuído inúmeras ações perante este juízo e tem reiteradamente 

descumprido o disposto nas Resoluções n.º 22/2011 e n.º 04/2016, ambas 

do Tribunal Pleno do TJMT, uma vez que não tem instruído a petição inicial 

com documento essencial (comprovante de endereço em nome da parte 

autora). Consigno, por fim que, poderá o Patrono, bem como a Parte 

Autora incorrer na prática do crime de litigância de má fé. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de março de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito
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Comarca de Barra do Garças

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001744-57.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS FERREIRA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HYAGO SANTANA FERREIRA OAB - MT20268/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

ISAURA GURGEL DO AMARAL LEITE (REQUERIDO)

MATHEUS DE SOUZA LUIS 05225963129 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIDAQUE LUIZ NETO OAB - MT0003252A (ADVOGADO(A))

ANA JULIA PICCIRILLO GOMIDE OAB - MT23337/O-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANO DE BARROS NASCIMENTO OAB - MT23507/O-O 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Autos nº 1001744-57.2019.8.11.0004 

Vistos, etc. O processo não se encontra apto para julgamento, sendo que 

o ponto controvertido tange na discussão de qual parte estava 

conduzindo seu veículo na via preferencial, assim, entendo necessário 

que: a) OFICIE-SE a Secretaria Municipal de Transporte do Município e 

Serviços Públicos de Barra do Garças, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias informe qual das vias “Avenida Amazonas” ou “Rua Teles de Pires” 

são preferenciais, quando na sua intersecção. Com as informações, 

voltem os autos conclusos para sentença. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002207-96.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE JESUS FEITOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Autos nº 1002207-96.2019.8.11.0004 

Vistos, etc. O processo não se encontra pronto para julgamento. Em 

análise aos autos, constata-se a necessidade de converter o julgamento 

em diligência, INTIMANDO o autor para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar o cálculo mensal do valor pretendido a título de danos 

materiais, atualizado pelo índice IGP-DI/FGV, sob pena de ter seu pedido 

julgado improcedente, diante da impossibilidade de sentença ilíquida no 

Juizado. Após, retornem os autos conclusos para sentença. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

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

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001946-34.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACK MARCIO MARIA ZIMMERMANN OAB - MT0019207A 

(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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Autos nº 1001946-34.2019.8.11.0004 

Vistos, etc. O processo não se encontra apto para julgamento, pois 

verifica-se que a autora afirma ter enviado os documentos solicitados 

para a reclamada, no entanto ao observar os anexos da sua inicial, 

apresentou somente o “print” do e-mail e dois orçamentos, sendo que ré 

solicitou dois laudos técnicos, assim: a) INTIME-SE a parte autora para 

apresentar os dois laudos técnicos que afirma ter entregado para a 

reclamada, no prazo de 10 (dez) dias. Após o prazo, retornem os autos 

concluso para sentença. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8011387-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA SOUZA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Autos nº 8011387-85.2017.8.11.0004 

Vistos, etc. O processo não se encontra apto para julgamento. Diante da 

divergências dos cálculos apresentados pelas partes, e da impossibilidade 

deste Juízo aferir qual dos cálculos é correto, encaminhe os autos ao 

Contador Judicial a fim de que este realize o cálculo do valor correto da 

execução. Após, voltem os autos conclusos para análise dos embargos. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

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

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

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000013-89.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TONI PINTO DE SOUZA (REQUERENTE)

MOIZES CYPRIANO DIAS (REQUERENTE)

MARIZETE LAZZAROTTO MENDES DA COSTA (REQUERENTE)

MARCO AURELIO CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

ANTONIO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

MANOEL MENDES DA COSTA (REQUERENTE)

CORNELIO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMA VASCONCELOS SOARES OAB - 058.304.197-34 (PROCURADOR)

GRAZIELE CASSUCI FRIOSI OAB - MT17921-O (ADVOGADO(A))

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis a competência territorial é 

absoluta, nos termos do artigo 51, III, da Lei 9.099/95, eis porque a perfeita 

demonstração do domicílio pode ser exigida pelo magistrado como o 

escopo de averiguar se a causa deve se subordinar ao seu crivo. Na 

hipótese vertente além dos demais litisconsortes apontarem endereços 

situados em municípios não abrangidos pela comarca de Barra do 

Garças-MT, o requerente Antonio Soares da Silva não juntou aos autos 

comprovante de endereço demonstrando efetivamente residir no apontado 

na peça inaugural, ao passo que uma vez intimado para assim proceder, 

optou por ofertar embargos de declaração asseverando cuidar-se de 
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medida desnecessária e inexigível. Salta aos olhos o autor ter se 

enveredado por caminho mais operoso, ao tempo que bastaria ter juntado 

o referido comprovante para ilustrar a competência deste juizado, sendo 

que a exigência nem de longe é despropositada quando se nota as 

incongruências aqui apontadas e o disposto no artigo 321, caput, do CPC. 

Assim sendo, com esteio no artigo 64, § 1º, do CPC, combinando com o 

artigo 321, parágrafo único do CPC, ambos viabilizando a incidência do 

artigo 51, III, da Lei 9.099/95, INDEFIRO a petição inicial, declarando extinto 

o processo sem julgamento de mérito. Como decorrência lógica da 

presente sentença, os embargos de declaração outrora manejados pelo 

autor perderam seu objeto, motivo pelo qual deles não conheço. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Fernando da Fonsêca Melo Juiz Titular

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000954-73.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS MENDES DOURADO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Pagamento de Custas Processo n. 1000954-73.2019.8.11.0004 

Requerente: DOMINGAS MENDES DOURADO ADVOGADO DO(A) 

INTERESSADO: CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - MT19105/O-O 

Requerido: BANCO PAN ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: BERNARDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MT14992-S Nos termos da legislação 

vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: Intimar a parte DEVEDORA para, no prazo de 05 (CINCO) 

dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 e da 

Taxa Judiciária no valor de R$ 300,00, cujas guias podem ser obtidas 

através do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, 

sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual 

para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e negativação, na 

forma determinada na CNGC - Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. BARRA DO GARÇAS, 25 de março de 

2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001693-46.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIRINO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE OAB - SP0138646A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001693-46.2019.8.11.0004 

Requerente: MARIA SIRINO DE CARVALHO ADVOGADOS DO(A) 

REQUERENTE: NADIA NAYARA NARDES FARIAS - MT23942/O-O, DIEGO 

SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A Requerido: CHUBB DO BRASIL 

COMPANHIA DE SEGUROS ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: EDUARDO 

GALDAO DE ALBUQUERQUE - SP0138646A Nos termos da legislação 

vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: INTIMAR a parte Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 

2º da Lei 9.099/95, apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado 

interposto nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 25 de março 

de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO 

SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000645-18.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TACIO OLIVEIRA PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000645-18.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:TACIO OLIVEIRA 

PERES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA 

SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 12/05/2020 Hora: 13:20 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 25 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: 1000646-03.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO OLIVEIRA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000646-03.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:TIAGO OLIVEIRA 

DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO GRIPP 

DA SILVEIRA 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 - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 12/05/2020 Hora: 13:40 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 25 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011398-85.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLA LUANA SAMPAIO NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA OAB - MT0017444A (ADVOGADO(A))

MARCELLA LUANA SAMPAIO NUNES OAB - MT0020207A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: 

Nos termos da Legislação vigente e com base no Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte Requerente/Polo 

Ativo, por meio de seu Advogado(a), para dar andamento ao feito, SE 

MANIFESTANDO quanto a Carta Precatória devolvida, juntada no ID nº 

30675160), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. 

(assinado digitalmente) Rodrigo Adriano Demétrio Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001986-16.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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JAIR GABRIEL FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE ABREU OAB - MT0018260A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

PORTAL DO ARAGUAIA AGENCIA DE 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))

 

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

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

25/11/2019, às 15h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011352-33.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMA ELISA MATOS NASCIMENTO OAB - MT0015719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA DENUZZO OAB - MT253384-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Processo n. 8011352-33.2014.8.11.0004 Requerente: DONIZETE 

FERREIRA DO NASCIMENTO ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: VILMA 

ELISA MATOS NASCIMENTO - MT0015719A Requerido: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: MARIANA DENUZZO - MT253384-O Nos 

termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 52/2007 , 

impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte Exequente 

para manifestar o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de arquivamento. BARRA DO GARÇAS, 25 de março de 2020 

(Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-91.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCY BORGES LIRA OAB - MT0001096A (ADVOGADO(A))

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO OAB - MT0009980A 

(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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Pagamento de Custas Processo n. 1000332-91.2019.8.11.0004 

Requerente: MARIA DA SILVA FERREIRA ADVOGADOS DO(A) 

REQUERENTE: ALCY BORGES LIRA - MT0001096A, SILFARNEY VIEIRA 

DO NASCIMENTO - MT0009980A Requerido: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

OZANA BAPTISTA GUSMÃO - MT4062-A Nos termos da legislação 

vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: Intimar a parte DEVEDORA para, no prazo de 05 (CINCO) 

dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 e da 

Taxa Judiciária no valor de R$ 149,12, cujas guias podem ser obtidas 

através do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, 

sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual 

para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e negativação, na 

forma determinada na CNGC - Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. BARRA DO GARÇAS, 25 de março de 

2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000833-45.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Pagamento de Custas Processo n. 1000833-45.2019.8.11.0004 

Requerente: JOAO MARTINS DA SILVA ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - MT0012971A Requerido: 

BANCO DAYCOVAL S/A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: IGNEZ LUCIA 

SALDIVA TESSA - SP0032909A Nos termos da legislação vigente, da 

CNGC e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade 

de: Intimar a parte DEVEDORA para, no prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar 

o pagamento das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 e da Taxa 

Judiciária no valor de R$ 399,20, cujas guias podem ser obtidas através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e negativação, na 

forma determinada na CNGC - Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. BARRA DO GARÇAS, 25 de março de 

2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001362-98.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA OAB - SP196524 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação Processo n. 1001362-98.2018.8.11.0004 Requerente: JAIRO 

GEHM ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: JAIRO GEHM - MT0016063A 

Requerido: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - SP196524 Nos 

termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 52/2007 , 

impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte Requerente 

para manifestar acerca dos depositos efetuado nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. 

BARRA DO GARÇAS, 25 de março de 2020 (Assinado eletronicamente) 

JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000337-16.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO OAB - MT0009980A 

(ADVOGADO(A))

ALCY BORGES LIRA OAB - MT0001096A (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 09/04/2019 Hora: 16:00/MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-16.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO OAB - MT0009980A 

(ADVOGADO(A))

ALCY BORGES LIRA OAB - MT0001096A (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Pagamento de Custas Processo n. 1000337-16.2019.8.11.0004 

Requerente: NILTON LOPES DA SILVA ADVOGADOS DO(A) 

REQUERENTE: ALCY BORGES LIRA - MT0001096A, SILFARNEY VIEIRA 

DO NASCIMENTO - MT0009980A Requerido: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

OZANA BAPTISTA GUSMÃO - MT4062-A Nos termos da legislação 

vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: Intimar a parte DEVEDORA para, no prazo de 05 (CINCO) 

dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 e da 

Taxa Judiciária no valor de R$ 149,12, cujas guias podem ser obtidas 

através do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, 

sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual 

para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e negativação, na 

forma determinada na CNGC - Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. BARRA DO GARÇAS, 25 de março de 

2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000347-60.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCY BORGES LIRA OAB - MT0001096A (ADVOGADO(A))

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO OAB - MT0009980A 

(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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 10/04/2019 Hora: 14:20/MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000347-60.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCY BORGES LIRA OAB - MT0001096A (ADVOGADO(A))

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO OAB - MT0009980A 

(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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Pagamento de Custas Processo n. 1000347-60.2019.8.11.0004 

Requerente: JOSE ALVES DE ALMEIDA ADVOGADOS DO(A) 

REQUERENTE: ALCY BORGES LIRA - MT0001096A, SILFARNEY VIEIRA 

DO NASCIMENTO - MT0009980A Requerido: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

OZANA BAPTISTA GUSMÃO - MT4062-A Nos termos da legislação 

vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: Intimar a parte DEVEDORA para, no prazo de 05 (CINCO) 

dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 e da 

Taxa Judiciária no valor de R$ 149,12, cujas guias podem ser obtidas 

através do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, 

sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual 

para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e negativação, na 

forma determinada na CNGC - Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. BARRA DO GARÇAS, 25 de março de 

2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001265-98.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES DE ARAUJO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO(A))

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONIVALDO BRITO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos 

termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-90.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARINHO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Diante do atestado médico de ID nº 30537350, DETERMINO à Secretaria 

do Juizado Especial Cível que agende novamente audiência de tentativa de 

conciliação, nos moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 (LJESP). 2- Proceda 

à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 

18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação 

de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em 

seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 3- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 4- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 5- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 6- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 277 do CPC), 

consignando em seu bojo nossas homenagens. 7- Expeça-se o 

necessário. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002236-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON MATEUS CAMILO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento parcial 

da dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. Com 

esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 30518664. Intime-se a parte 

executada em relação a liquidação do valor remanescente no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de multa de 10%, após retornem conclusos os 

autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001499-80.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Antes de analisar a petição de ID nº 30181954, intime-se a parte 

requerida para se manifestar em 05 (cinco) dias. 2. Após, faça conclusos.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011902-91.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA SANTOS OAB - MT0012607A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAQUELINE DE SOUSA PAVAO OAB - RJ0118102A (ADVOGADO(A))

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MT56543-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ROBERTA LOURENCO SILVA OAB - MT20409/O (ADVOGADO(A))

TALITA RUAS AGUIAR (INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da petição de terceiro interessado de ID nº 21616624, intimem-se 

as partes para se manifestarem em 10 (dez) dias. 2. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000982-12.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO OAB - MT0015027S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Noticiado o pagamento da condenação pela parte executada, intime-se 

a parte autora para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, 

informando os dados bancários para posterior transferência dos valores. 

2- Após, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010967-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SARA CINTIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. A determinação contida na sentença de ID nº 22897675 deveria ter sido 

desafiada por recurso próprio, tendo em vista o que dispõe o artigo 223 do 

CPC, porém assim não o fez, deixando transcorrer in albis o prazo que 

dispunha para tanto, o que faz soçobrar, nesta sede, qualquer tentativa 

de reavivar a questão. Registre-se que em relação à situação em voga já 

se operou a preclusão pro judicato, nos termos do artigo 505 do Diploma 

Processual Civil, além da pretensão da parte autora estar em 

descompasso com o disposto no artigo 507 do mesmo código. Deste 

modo, NÃO CONHEÇO do pedido contido no ID nº 17544656. Nada mais 

sendo requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, remetam-se 

os autos ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002357-77.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLA AMANCIO BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1- Tendo em vista a inexistência de tempo hábil para citação e 

comparecimento da parte ré na audiência de conciliação, nos termos do 

art. 334 do Diploma Processual Civil, DETERMINO à Secretaria do Juizado 

Especial Cível que agende novamente audiência de tentativa de 

conciliação, nos moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 (LJESP). 2- Proceda 

à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 

18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação 

de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em 

seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 3- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 4- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 5- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 6- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 277 do CPC), 

consignando em seu bojo nossas homenagens. 7- Expeça-se o 

necessário. 8- Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002815-94.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO TOLEDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIA RESPLANDE REZENDE OAB - MT25200/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001616-71.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DINAGRO AGROPECUARIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JUNQUEIRA DE ANDRADE OAB - SP274523 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

ANELI NUNES LARANJO (REQUERIDO)

HUMBERTO FIGUEIREDO LARANJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA FERREIRA ARAUJO OAB - MT20170-O (ADVOGADO(A))

Divanir Marcelo de Pieri OAB - MT5698-A (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO OAB - MT3963-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Embora 

devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência 

anteriormente aprazada, restando caracterizada sua desídia, hipótese em 

que o feito deve ser extinto sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

51, I, da Lei 9.099/1995. Assim sendo e com esteio na norma acima 

invocada, JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do seu mérito, 

condenando a parte requerente ao pagamento das custas judiciais, nos 

termos da inteligência extraída do § 2º do apontado artigo 51, combinado 

com o enunciado 28 do FONAJE, abaixo transcrito: 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. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as baixas e anotações necessárias, 

observando as disposições da CNGC quanto à eventuais custas 

pendentes. P.R.I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011720-71.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOVINO PEREIRA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. Com 

esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 28954474. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. Após o trânsito em 

julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-40.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO RODRIGUES DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Embora 

devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência 

anteriormente aprazada, restando caracterizada sua desídia, hipótese em 

que o feito deve ser extinto sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

51, I, da Lei 9.099/1995. Assim sendo e com esteio na norma acima 

invocada, JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do seu mérito, 

condenando a parte requerente ao pagamento das custas judiciais, nos 

termos da inteligência extraída do § 2º do apontado artigo 51, combinado 

com o enunciado 28 do FONAJE, abaixo transcrito: 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. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as baixas e anotações necessárias, 
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observando as disposições da CNGC quanto à eventuais custas 

pendentes. P.R.I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001391-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEILTO CANDIDO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. Com 

esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 25383953. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. Após o trânsito em 

julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000333-13.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO BUENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. Com 

esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 28954483. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. Após o trânsito em 

julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-81.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CESARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Embora 

devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência 

anteriormente aprazada, restando caracterizada sua desídia, hipótese em 

que o feito deve ser extinto sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

51, I, da Lei 9.099/1995. Assim sendo e com esteio na norma acima 

invocada, JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do seu mérito, 

condenando a parte requerente ao pagamento das custas judiciais, nos 

termos da inteligência extraída do § 2º do apontado artigo 51, combinado 

com o enunciado 28 do FONAJE, abaixo transcrito: 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. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as baixas e anotações necessárias, 

observando as disposições da CNGC quanto à eventuais custas 

pendentes. P.R.I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-29.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NOHAMA PERES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT9353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. Com 

esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 29800619. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. Após o trânsito em 

julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-51.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO JESUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Embora 

devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência 

anteriormente aprazada, restando caracterizada sua desídia, hipótese em 

que o feito deve ser extinto sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

51, I, da Lei 9.099/1995. Assim sendo e com esteio na norma acima 

invocada, JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do seu mérito, 

condenando a parte requerente ao pagamento das custas judiciais, nos 

termos da inteligência extraída do § 2º do apontado artigo 51, combinado 
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com o enunciado 28 do FONAJE, abaixo transcrito: 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. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as baixas e anotações necessárias, 

observando as disposições da CNGC quanto à eventuais custas 

pendentes. P.R.I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001111-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARTHOLOMEU SOARES DE ANDRADE NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Embora 

devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência 

anteriormente aprazada, restando caracterizada sua desídia, hipótese em 

que o feito deve ser extinto sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

51, I, da Lei 9.099/1995. Assim sendo e com esteio na norma acima 

invocada, JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do seu mérito, 

condenando a parte requerente ao pagamento das custas judiciais, nos 

termos da inteligência extraída do § 2º do apontado artigo 51, combinado 

com o enunciado 28 do FONAJE, abaixo transcrito: 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. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as baixas e anotações necessárias, 

observando as disposições da CNGC quanto à eventuais custas 

pendentes. P.R.I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-78.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DE SOUSA ANICESIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO TEIXEIRA SANTOS OAB - MT24331/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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. Com 

esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 29941586. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. Após o trânsito em 

julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-21.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JONES FERNANDO BARATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Embora 

devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência 

anteriormente aprazada, restando caracterizada sua desídia, hipótese em 

que o feito deve ser extinto sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

51, I, da Lei 9.099/1995. Assim sendo e com esteio na norma acima 

invocada, JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do seu mérito, 

condenando a parte requerente ao pagamento das custas judiciais, nos 

termos da inteligência extraída do § 2º do apontado artigo 51, combinado 

com o enunciado 28 do FONAJE, abaixo transcrito: 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. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as baixas e anotações necessárias, 

observando as disposições da CNGC quanto à eventuais custas 

pendentes. P.R.I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010651-04.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILU DE FIGUEIREDO PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA BERNARDES GUIMARAES PRUDENTE OAB - MT0008282S 

(ADVOGADO(A))

CARLOS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0021662A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO Dispensado o relatório conforme preceitua o 

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

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO Antes de 

iniciar, para sanar qualquer dúvida, apesar da obviedade, convém sobre o 

tema em tela (julgamento de embargos), trazer importante referência do 

FONAJE qual seja o ENUNCIADO nº 52, o qual manifesta: “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o art. 40 da Lei 

n° 9.099/1995”. Esclarecimento prestado passo a decisão. Trata-se de 

incidente. Consta apresentação de pedido, que deve ser recebido como 

embargos à execução. Importante frisar, consoante os princípios que 

norteiam o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, em especial os da 

efetividade e segurança jurídica, é cediço que, embora oponíveis 

embargos à execução em sede de execução de título (extra)judicial, a 

parte oponente deve observar sempre pelo menos três aspectos 

essências. O primeiro se refere à temática que pode ser debatida nos 

embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei deste rito, é 

autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. Vejamos: Art. 52. 

A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, 

aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com 

as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos 

autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade da citação no 

processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) 

erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, 

superveniente à sentença. Confirma esta evidência, apontando que não 

incidem as temáticas do CPC, o seguinte enunciado do FONAJE, senão 

vejamos: ENUNCIADO 121 – Os fundamentos admitidos para embargar a 

execução da sentença estão disciplinados no art. 52, inciso IX, da Lei 

9.099/95 e não no artigo 475-L do CPC, introduzido pela Lei 11.232/05 (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Assim, fora desta temática estabelecida, os 

embargos não são o expediente correto, devendo, portanto esse tipo de 

defesa se restringir aos temas aludidos pelo artigo retro mencionado, 

sendo conseguinte defeso ventilar outros elementos, sob pena de 

rejeição. O segundo aspecto é referente a tempestividade do recurso de 

embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial o 
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prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Importa destacar 

que a Lei nº 11.382/2006 deu nova redação ao art. 736 do CPC, 

dispensando a garantia do juízo para oferecimento de embargos. Porém, 

essa regra não é aplicável aos Juizados Especiais, tendo em vista que a 

Lei nº 9.099/1995 tem regra expressa em seu art. 53, § 1°, prevendo a 

penhora como pressuposto para oferecimento de embargos, até para os 

títulos judiciais (cumprimento de sentença). Ademais, o FONAJE, pelo seu 

Enunciado de nº 117 tratando do tema, dirimiu as controvérsias Corrobora 

este regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É 

obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial” (XXI Encontro - Vitória/ES). Não contemplando um desses três 

aspectos, ou fora desses parâmetros apresentados, os embargos devem 

ser rejeitados. A rejeição definitiva deve ser por sentença, por força do 

ENUNCIADO nº 143 do FONAJE que sobre o tema crava: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (XXVIII Encontro 

- Salvador/BA). No caso em tela, verifica-se que os embargos são 

tempestivos, uma vez que, a intimação da penhora foi publicada em 

17/07/2019 e os embargos opostos em 18/07/2019 (ID 21895395) e 

reiterado nos IDs 2672234 e 27281582. Outrossim, verifica-se que houve 

garantia do juízo (ID 21721463). Quanto à matéria alegada, suscita a 

executada que haveria ocorrido a constrição indevida dos valores pagos 

a título de indenização, uma vez que a reclamante, ora executada, cumpriu 

com a obrigação de fazer à ela imposta, entregando o DUT devidamente 

preenchido, bem como, efetuou o pagamento dos débitos existentes até a 

data do depósito em juízo dos documentos e comprovantes de pagamento. 

Outrossim, ressalta que ao ID 8052531 os documentos foram retirados 

pela patrona da empresa exequente, a qual foi autorizada ao ID 7710291. 

Da análise detida dos autos, verifico que de fato a parte executada 

realizou o pagamento das dívidas relacionadas ao veículo bem como, 

preencheu devidamente o DUT, depositando tais documentos na 

secretaria deste juizado; fato que se denota claramente através dos ID’s 

7710268; 7710241; 7710247; 7710251;7710257; 7710254; 7710265; 

7710259. Ademais, na petição de ID 7710291, a exequente autorizou a 

patrona Paula Graziane Delmondes efetuar a retirada dos documentos, os 

quais lhes foram entregues, conforme consta da certidão de ID 8052531. 

Por fim, o endereço do salvado foi informado no ID 21895395. Razão pela 

qual, entendo que os presentes embargos devem ser julgados 

procedentes, a fim de reconhecer o cumprimento da obrigação por parte 

da executada, de modo que, os valores constritos devem ser 

desbloqueados. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJAM 

PROCEDENTES OS PRESENTES EMBARGOS, com resolução de mérito, 

com fulcro nos entendimentos apresentados alhures, para: a) Reconhecer 

o cumprimento da obrigação por parte da executada, devendo o valor 

constrito, ser devolvido à executada sra. MARILU DE FIGUEIREDO 

PINHEIRO. Após o trânsito em julgado, expeça-se alvará em prol da parte 

executada para que sejam devolvidos os valores penhorados no feito. 

Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz Togado, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus 

efeitos jurídicos e legais. Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

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

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002013-96.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA DA SILVA VARJAO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002013-96.2019.8.11.0004 Polo Ativo: JULIA DA SILVA 

VARJAO Polo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT Vistos, etc. 

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

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

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

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

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

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

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

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

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

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

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

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

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

TRABALHISTA, onde, em síntese, suscita a parte autora que foi Servidora 

Pública Efetiva do Município de Barra do Garças/MT, no cargo de 

Atendente de Enfermagem (SUS), no período de 03/01/1994 até 

24/05/2018, quando aposentou-se por tempo de contribuição. Afirma que 

possuía 24 anos de serviços prestados e jamais recebeu adicional por 

tempo de serviço, o qual na data de sua saída, contabilizava 48% sobre o 

seu salário, posto que a lei prevê o acréscimo de 2% ao salário por cada 

ano de exercício. Afirma ainda, que não recebeu férias proporcionais + 

1/3 constitucional, nem 13º salário proporcional, bem como, 4 (quatro) 

licenças prêmio não gozadas. O MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT, 

apesar de devidamente citado, manteve-se inerte não apresentando 

contestação. Ressalte-se que, a ausência de contestação por parte do 

Município não importa em presunção de veracidade das alegações iniciais, 

tendo em vista que, seus bens e direitos são considerados indisponíveis. 

3.1 – Do Adicional por Tempo de Serviço Embora a parte autora afirme ter 

direito ao ATS, entendo que não logrou êxito em comprovar seu direito ao 

recebimento do adicional mencionado, pois o Município de Barra do 

Garças-MT, através da Lei Complementar nº 91, de 22.12.2005, 

estabeleceu como remuneração o subsídio fixado em parcela única. 

Sendo que o adicional foi extinto em razão do plano de carreira 

estabelecido pelo Município. Dessa forma, a improcedência do pedido 

quanto ao Adicional por Tempo de Serviço se impõe diante da ausência de 

direito da autora. 3.2 – Das Férias proporcionais + 1/3 e 13º terceiro 

proporcionais A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 7º garante os 

direitos sociais dos trabalhadores, dentre os quais destaca-se: décimo 

terceiro salário, décimo terceiro salário proporcional, férias e férias 

acrescidas de seu terço constitucional. Igualmente, o artigo 39, §3º da 

Carta Magna, garantem tais direitos aos servidores ocupantes de cargo 

público. Vejamos a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE 

DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS. 1. É devido ao 

servidor público contratado temporariamente o pagamento de décimo 

terceiro salário proporcional e das férias, acrescidas de seu terço 

constitucional, nos termos dos arts. 7º e 39, § 3º da Carta Magna. 2. Não 

há se falar em julgamento extra petita, porquanto estão claros os pedidos 

formulados na inicial, inclusive quanto ao 13º salário e férias 

proporcionais. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - 

APL: 02679493620118090005, Relator: DELINTRO BELO DE ALMEIDA 

FILHO, Data de Julgamento: 15/04/2019, 4ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ de 15/04/2019) Da análise dos autos, verifica-se que 

restou suficientemente comprovada pela parte autora a existência da 

relação jurídica entre as partes, através da ficha funcional e parecer 

administrativo quanto as verbas devidas. Caberia, então, à municipalidade 

a demonstração do pagamento dos valores postulados, através de prova 

eficaz do cumprimento da obrigação, ônus do qual não se desincumbiu. 

Assim, entendo que devem ser acolhidos os pedidos iniciais acerca dos 

valores não pagos à autora. 3.3 – Das Licenças Prêmio A matéria quanto 
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as Licenças Prêmio está pacificada no Superior Tribunal de Justiça no 

sentido de que o servidor tem direito de converter, em pecúnia, as 

licenças-prêmios não gozadas e não contadas em dobro quando de sua 

aposentadoria. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DEVE SER MANTIDA PELOS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SERVIDOR PÚBLICO.LICENÇA-PRÊMIO NÃO 

GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.1 (...).2. 

A jurisprudência do STJ pacificou a matéria no sentido ser possível a 

conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em 

dobro para fins de aposentadoria, sob pena de configurar enriquecimento 

ilícito.3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 35.706/PR, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

03/11/2011, DJe 11/11/2011.) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM 

PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CLÁUSULA DE RESERVA DE 

PLENÁRIO. NÃO APLICABILIDADE.1. É devida ao servidor público 

aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ante 

a vedação ao enriquecimento sem causa da Administração. 

Precedentes.2.(...).(AgRg no AREsp 7.892/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 21/10/2011.) A propósito, a Turma 

Recursal Única já confirmou decisões desse Juizado acerca deste tema: 

RECURSO INOMINADO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - 

LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA - LICENÇA NÃO COMPUTADA EM 

DOBRO PARA FINS DE APOSENTADORIA - APOSENTADORIA EFETIVADA 

- DEVER DE PAGAR EM PECÚNIA AS LICENÇAS NÃO GOZADAS - DIREITO 

DO SERVIDOR - VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA - RECURSO IMPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça 

possui entendimento no sentido de que o prazo prescricional não se inicia 

no momento em que a autora poderia usufruir do benefício da licença 

prêmio, se concedido, mas sim a partir da aposentadoria. (Resp. 

1.254.456-PE) Se o servidor não usufruiu dos períodos de licença-prêmio 

e os referidos períodos não foram computados em dobro quando da 

aposentadoria, os referidos períodos devem ser pagos, em pecúnia, sob 

pena de enriquecimento ilícito. (RI 916/2013, DRA. LUCIA PERUFFO, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 04/02/2014, Publicado no DJE 

26/02/2014). Dessa forma, é possível a conversão em pecúnia do período 

de licença-prêmio não usufruída pelo(a) servidor(a) público(a), devendo 

ser recompensada com a devida conversão, pois, do contrário, estaria se 

admitindo o enriquecimento sem causa da Administração. A vasta 

documentação trazida aos autos pela parte autor comprovam seu direito 

ao recebimento das licenças-prêmios, referentes aos quinquênios 

1994/1999; 1999/2004; 2004/2009; 2009/2014, e não havendo impugnação 

quanto ao valor apresentado na inicial, deverá ser acolhido. Ressalta-se 

que o direito à indenização pelo não gozo dos meses de licença-prêmio 

decorre do princípio que veda o enriquecimento sem causa por parte da 

Administração Pública, que se beneficiou do trabalho ininterrupto prestado 

pela autora quando na ativa. Por fim, anoto que, segundo os ensinamentos 

de Joel Dias Figueira Júnior (Juizados Especiais da Fazenda Pública, 2º 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010), “não é ilíquida a sentença 

condenatória por soma, que, para execução, fica na dependência de 

elaboração de cálculos aritméticos simples, acompanhados do respectivo 

demonstrativo”, o que vai de encontro com o Enunciado n° 32 do FONAJE. 

3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDENCIA PARCIAL do 

pedido formulado pela parte autora, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC, para: a) CONDENAR o MUNICÍPIO DE BARRA 

DO GARÇAS a pagar o montante referente as licenças-prêmios não 

gozadas pela requerente, concernentes aos quinquênios 1994/1999; 

1999/2004; 2004/2009; 2009/2014, no valor de R$ 7.776,76 (sete mil, 

setecentos e setenta e seis reais e setenta e seis centavos), acrescido 

de juros moratórios de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, 

ambos desde a citação; b) CONDENAR o MUNICÍPIO DE BARRA DO 

GARÇAS a pagar o montante referente as férias + 1/3 constitucional e 

férias proporcionais não recebidos pela requerente, no valor de R$ 

2.021,81 (dois mil e vinte e um reais e setenta e seis centavos), acrescido 

de juros moratórios de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, 

ambos desde a citação; c) CONDENAR o MUNICÍPIO DE BARRA DO 

GARÇAS a pagar o montante referente 13º salário proporcional (5/12) 

correspondente ao período de janeiro/2018 a maio/2018 no valor de R$ 

835,88 (oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos) não 

recebidos pela requerente, acrescido de juros moratórios de 0,5% ao mês 

e correção monetária pelo IPCA-E, ambos desde a citação; d) Sugiro 

improcedência do pedido quanto ao Adicional de Tempo de Serviço; Após 

o trânsito em julgado, arquive-se. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1002783-89.2019.8.11.0004 Requerente: ELENI ALVES DE 

OLIVEIRA Requerido: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, etc. 1. 

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

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

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

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

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

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

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

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

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

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

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

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

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

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

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

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

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS, onde, em síntese, suscita a parte autora 

que a reclamada tem realizado cobranças indevidas em um cartão de 

crédito que possui, o qual jamais utilizou. Ressalta que não realizou a 

contratação dos serviços junto a reclamada. Assevera que a primeira 

cobrança recebida foi de R$ 69,95 (sessenta e nove reais e noventa e 

cinco centavos), a qual possuía vencimento para a data 08/08/2019; após, 

recebeu uma cobrança semelhante às anteriores, porém desta vez com 

uma multa contratual no valor de R$ 413,84 (quatrocentos e treze reais e 

oitenta e quatro centavos) e, ainda, outra no valor total de R$ 488,27 

(quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos), com 

vencimento para o dia 08/10/2019. Requer assim, a repetição de indébito, 

bem como, a indenização pelos danos morais padecidos. Em sede de 

contestação, aduz a reclamada que afirma a Requerida que não cometeu 

ato ilícito pois em seu sistema não há nenhum cadastro em nome da parte 

autora. Assevera que a responsabilidade no caso em tela é da instituição 

bancária, visto que é ela quem tem acesso aos dados do cartão de crédito 

da autora. Afirma não ser possível a repetição de indébito pois não houve 

má-fé da reclamada. Pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. 

Pois bem. No caso sub judice verifico que muito embora a requerida afirme 

que não violou nenhum direito da parte requerente, denota-se dos autos 

que o débito em questão é indevido. Registre-se que, a Requerida não 

apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem do débito, ou 

qualquer outro que ilidisse a sua responsabilidade. Dessa forma, infere-se 
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que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte autora, 

para firmar um novo contrato entre as partes. Fato que configura a falha 

na prestação de serviço pois, caberia à requerida a análise dos 

documentos a fim de evitar ocorrência de erros como este. Nesse 

contexto, não há como acolher as teses lançadas em sede de defesa, 

uma vez que, a requerida não se desincumbiu de provar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do 

Código de Processo Civil. Com efeito, resta evidente a falha na prestação 

do serviço da requerida. E, em se tratando de relação consumerista, a 

responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se 

amolda a requerida, é objetiva (art. 14 CDC). Não se fazendo necessário, 

portanto, perquirir acerca da existência de dolo ou culpa. Dessa forma, 

uma vez demonstrado que o consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), 

em decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor e entre ambos 

existir um nexo etiológico; é cabível a responsabilização do fornecedor. 

Destarte, evidenciou-se nos autos que não há comprovação de nova 

contratação realizada pelo autor, o que comprova a existência de fraude. 

Ademais, a alegação quanto a responsabilidade da instituição bancaria 

não procede, uma vez que, a cobrança desconhecida foi realizada pela 

reclamada. Não pairam dúvidas de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que o requerente teve relação jurídica 

firmada em seu nome sem sua prévia autorização. Trata-se prejuízos que 

ultrapassam transtornos diários e que merecem ser indenizados (art. 6º, 

VI do CDC e art. 5º, V e X da CF/88). Em se tratando do prejuízo moral, 

insta salientar que para o arbitramento de sua reparação devem ser 

ponderados a um só tempo: a extensão do dano (art. 944 CC); as 

condições econômicas das partes, de modo a não enriquecer nem 

empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado o caráter tríplice 

da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), de modo a 

compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros atos 

semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos os 

fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no importe 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Por fim, quanto à pretensão autoral 

acerca do recebimento de R$ R$ 1.260,44 (mil duzentos e sessenta reais 

e quarenta e quatro centavos), a título de repetição de indébito, entendo 

esta não ser cabível, haja vista que, a parte autora não comprovou que 

realizou o pagamento da cobrança indevida. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, 

a parte Reclamada SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA a pagar a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais 

ocasionados a parte Reclamante ELENI ALVES DE OLIVEIRA, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (362 STJ). b) Sugiro improcedência do pedido 

de dano material. Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente o débito em discussão nesse processo. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz Togado, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus 

efeitos jurídicos e legais. Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

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

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Autos nº 1002755-24.2019.8.11.0004 Requerente: ANTONIO GUIMARAES 

VILELA Requerido: BANCO BMG S.A. Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, verifico que a 

Requerida alega a incompetência dos juizados especiais em razão da 

complexidade da causa pois, segundo a mesma, seria necessária a 

realização de perícia. Todavia, razão não lhe assiste. Isso porque não é 

necessária a produção de prova pericial, vez que há elementos 

suficientes para o livre convencimento do Juízo. Portanto, entendo não se 

tratar de causa complexa razão pela qual rejeito a preliminar arguida. 

Quanto à arguição de decadência, rejeito a prejudicial arguida, uma vez 

que, o prazo a ser observado é o quinquenal. Salienta-se que quando há 

danos ao consumidor, causados por fato do produto ou do serviço (art. 27 

do CDC), o direito de pleitear as consequentes indenizações deve ser 

exercido no prazo prescricional de cinco anos. Não destoa a 

jurisprudência do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL E 

MORAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROPAGANDA ENGANOSA. 

DECADÊNCIA. PRAZO NONAGESIMAL. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO 

DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte 

Superior, o prazo decadencial de 90 (noventa) dias, a que alude o art. 26, 

II, do CDC, não se aplica à pretensão em caso de indenização por danos 

materiais e morais decorrentes de fato do produto, devendo ser 

observado o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC. Precedentes. 2. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ AgInt no REsp 995.064/RJ, 

Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, 

DJe 01/06/2017) Portanto, entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das demais situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO 

DE CRÉDITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde, em síntese, 

suscita a parte autora que é beneficiário de aposentadoria por invalidez e 

que recebeu uma ligação de uma pessoa oferecendo um cartão de 

crédito, porém o autor não manifestou interesse e a ligação foi encerrada. 

Em seguida, recebeu uma mensagem pelo aplicativo “whatsapp” e 

acreditando se tratar de um simples cartão de crédito bancário onde 

pagaria apenas se o usasse, aceitou a proposta e enviou foto de sua 

CNH. Afirma que mostrou a mensagem para sua filha, a qual entrou em 

contato com o atendente e perguntou se tratava de um empréstimo e o 

atendente afirmou ser um cartão de crédito para aposentados e 

pensionistas. Ressalta também que o atendente informou que somente 

seria creditado dinheiro se o autor quisesse utilizar o valor como saque, 

caso não, deveria usar somente como crédito quando desbloqueasse o 

cartão. Todavia, no dia 8 de novembro, foi surpreendido com um depósito 

de R$ 4.998,90 (quatro mil novecentos e noventa e oito reais e noventa 

centavos) em sua conta bancária. Afirma que tentou realizar o 

cancelamento mas não foi possível, assim, requer o cancelamento do 

contrato e a indenização pelos danos morais padecidos. Em sede de 

contestação, aduz a reclamada que o direito da parte reclamante decaiu 
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uma vez que, passou o prazo de trinta dias previsto no art. 26 do CDC. 

Afirma que o autor realizou a contratação do cartão e que o utilizou 

realizando o saque, portanto, não há como afirmar que desconhecia a 

contratação. Pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem. 

Em que pese as alegações da reclamada verifica-se que, de fato, o 

serviço contrato pela parte autora é distinto do serviço ofertado e das 

informações prestadas. Caracterizando, portanto, publicidade enganosa. 

Nesse contexto, a publicidade enganosa proporciona uma distorção no 

processo decisório dos consumidores, levando-os ao erro no que 

concerne às verdadeiras características do produto ou serviço veiculado, 

ou dos requisitos de contratação, seja pela inexatidão ou falsidade das 

afirmações veiculadas, seja pela omissão de dados relevantes total ou 

parcialmente. O pergaminho consumerista preconiza em seu art. 37, § 1°, 

do Código de Defesa do Consumidor: Art. 37. É proibida toda publicidade 

enganosa ou abusiva. § 1° É enganosa qualquer modalidade de 

informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente 

falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir 

em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, 

quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre 

produtos e serviços. § 2° É abusiva, dentre outras a publicidade 

discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o 

medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e 

experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz 

de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à 

sua saúde ou segurança. § 3° Para os efeitos deste código, a publicidade 

é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial 

do produto ou serviço. Destarte, da análise dos autos, verifica-se que 

houve omissão da parte reclamada quanto à informação de que o cartão 

contratado é um cartão na modalidade “tele saque” e que a sua 

contratação implica em contratar um empréstimo. Assim, induziu o autor a 

erro acerca do serviço oferecido, fazendo com que ele acreditasse que 

se tratava de um simples cartão de crédito, quando, na verdade, se 

tratava de um empréstimo o qual tem sido descontado mensalmente de seu 

benefício. Fato este, que configura publicidade enganosa e, 

consequentemente, conduta ilícita. Assim, nos termos do artigo 35 do CDC, 

se o fornecedor se recusar em cumprir a oferta, o consumidor poderá, 

alternativamente, a sua escolha: “I - exigir o cumprimento forçado da 

obrigação (...);II - aceitar outro produto ou prestação de serviço 

equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia 

eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e 

danos.” Portanto, diante do exposto, entendo ser cabível o pedido de 

rescisão contratual. 3.2 Do Dano Moral Quanto ao pedido de dano moral, é 

clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além 

da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Ademais, há 

de se considerar o contexto em que ocorridos os fatos, tendo em vista 

que, a parte reclamada faltando com o dever básico de informação (art. 

6º, inc. III do CDC) e com a utilização de propaganda enganosa, induziu o 

autor a contratar os seus serviços. Assim, considerando o transtorno 

sofrido pela parte Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à 

Reclamada, que poderia ter solucionado o conflito administrativamente, 

sem que precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. 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$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Por fim, quanto ao 

pedido de devolução de eventuais parcelas pagas, salienta-se que o 

parágrafo único do art. 38, da Lei 9099/95, impõe que a indeterminação 

quanto à extensão da obrigação, deve ser eliminada durante a fase de 

conhecimento do processo, vejamos: “Não se admitirá sentença 

condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido.” . Nesse 

sentido, entendo que merece a improcedência, haja vista, não ter a parte 

autora formulado pedido especifico quanto ao seu valor. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil (2016), SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com 

resolução de mérito, para: a) CONDENAR a Reclamada BANCO BMG S.A. 

a pagar a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização 

por danos morais ocasionados ao Reclamante ANTONIO GUIMARAES 

VILELA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). 

b) Ratificar a tutela de urgência concedida, tornando definitivos os seus 

efeitos, podendo a parte reclamada realizar o levantamento dos valores 

depositados em juízo. c) Sugiro improcedência do pedido de dano material, 

com base nos fundamentos expostos alhures. Como consequência da 

presente sentença, DECLARO inexistente o débito em discussão nesse 

processo e o contrato, rescindido. Fica a parte condenada ciente de que, 

após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisão à homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. Barra do 

Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1002434-8.2019.8.11.0004 Polo Ativo: CINTHIA OLIVEIRA DE 

SOUZA Polo Passivo: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO 

INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO 

MEDICO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 

Entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO Em linhas 

iniciais, verifico que a matéria já está suficientemente demonstrada pelas 

provas carreadas aos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo ao julgamento 

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

Civil. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

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

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

sentido, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 
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COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, onde, em síntese, suscita a reclamante que é beneficiária de 

plano de saúde contratado com a reclamada, na modalidade ambulatorial e 

hospitalar com obstetrícia. Recentemente foi diagnosticada com quadro de 

hipertrofia mamária, dorsalgia e cifose dorsal, razão pela qual foi solicitado 

pelo médico ortopedista a intervenção cirúrgica para redução de mamas. 

Contudo, após encaminhamento do pedido para a Requerida, foi informada 

de que a cirurgia não será custeada em razão da ausência de previsão no 

rol da Resolução Normativa da ANS. Razão pela qual pleiteia a 

condenação da reclamada a obrigação de fazer, bem como, a indenizar os 

danos morais padecidos. Em sede de contestação, aduz a reclamada que 

as operadoras de planos de saúde e os planos por elas comercializados 

são regulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a qual 

estabelece rol de procedimentos obrigatórios que devem ser cobertos 

pelos planos ofertados; ressalta que o plano de saúde da promovente 

vislumbra apenas os procedimentos tidos como obrigatórios pela 

Resolução Normativa nº 428/2017 razão pela qual, não há dever da 

reclamada de custear o procedimento. Pugna, pela improcedência dos 

pedidos iniciais. No caso sub judice verifico que muito embora a requerida 

afirme que não violou nenhum direito da parte requerente e que o 

procedimento solicitado não está amparado pelo rol da ANS, restou 

comprovado que houve negativa assistencial indevida. Conforme se 

depreende dos autos, há recomendação médica para que o procedimento 

seja realizado. Com efeito, consoante o art. 20, § 1º, II, da Resolução 

Normativa nº 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), 

são permitidas as exclusões assistenciais de procedimentos clínicos ou 

cirúrgicos para fins estéticos, considerados "aqueles que não visam 

restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano 

lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita". 

Todavia, há situações em que a cirurgia estética não se limita a 

rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina 

primordialmente a reparar ou a reconstruir parte do organismo humano, 

prevenir males de saúde ou, ainda, evitar agravamento de problemas de 

saúde, como no caso em questão. Assim, se há indicação médica para 

cirurgia plástica de redução mamária com caráter reparador ou funcional 

para a paciente, ora reclamante; não cabe à operadora negar a cobertura 

sob o argumento de que o tratamento não seria o adequado, que não teria 

previsão contratual ou ainda, que estaria excluída do rol da ANS, visto 

que, tal terapêutica, no caso, é fundamental ao restabelecimento da saúde 

do usuário. Não destoa a jurisprudência: CIRURGIA DE REDUÇÃO 

MAMÁRIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. RECOMENDAÇÃO DE 

PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALIZADO. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL 

DO CONTRATO. DECISÃO REFORMADA. 1. A cirurgia recomendável e 

adequada para o caso da agravante deve ser prescrita pelo profissional 

médico especializado, a quem incumbe a tarefa de determinar o tratamento 

médico adequado à paciente. Em verdade, a limitação à prestação de 

serviços significaria negar à paciente o tratamento necessário. 2. 

Verifica-se que não se pode afastar a legítima pretensão da agravante à 

obtenção do tratamento necessário para o seu pleno restabelecimento, o 

que significaria afronta ao princípio da função social do contrato, em 

especial diante da matéria versada nos autos. 3. Na hipótese, o plano de 

saúde deve autorizar, imediatamente, e arcar com todos os custos da 

execução da cirurgia de redução mamária, nos termos da prescrição 

médica. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07085244620188070000 

DF 0708524-46.2018.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de 

Julgamento: 13/09/2018, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 24/09/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. 

REDUÇÃO DE MAMAS. NECESSIDADE E RECOMENDAÇÃO MÉDICA. 

COBERTURA DEVIDA. (...) 1. Na espécie, ficando evidenciada a 

necessidade da realização da cirurgia de redução de mamas, com intuito 

reparador devido a problemas de saúde apresentados pela autora, deve 

ser mantida a sentença que determinou a cobertura do procedimento pela 

operadora. Questão incontroversa. (...) (TJ-RS - AC: 70079702700 RS, 

Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 28/11/2018, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/11/2018) 

Nesse contexto, entendo que a operadora de plano de saúde tem o dever 

de arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, ou à sua 

prevenção. Contudo, em sua contestação a parte reclamada comprova 

que houve o cumprimento da tutela de urgência. Nesse contexto, 

verifica-se que houve perda superveniente do objeto da obrigação de 

fazer tendo em vista o seu caráter satisfativo; devendo a ação ser extinta 

sem resolução de mérito quanto a este pedido, ante a perda do interesse 

processual. 3.1 DO DANO MORAL Quanto ao pedido de dano moral, é 

clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além 

da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Outrossim, 

pacífico o entendimento de que à temática em questão, aplica-se o CDC: 

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de 

saúde” (Súmula n. 469 do STJ). Assim, considerando o transtorno sofrido 

pela parte Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à 

Reclamada, que poderia ter solucionado o conflito administrativamente, 

sem que precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. 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$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil (2016), SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com 

resolução de mérito, para: a) CONDENAR a Reclamada UNIMED NORTE 

NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES 

COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO a pagar a quantia de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais 

ocasionados a Reclamante CINTHIA OLIVEIRA DE SOUZA valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da 

citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). b) Quanto 

a obrigação de fazer, SUGIRO EXTINÇÃO sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, VI do CPC, ante a perda superveniente de interesse 

processual. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

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

Processo Número: 1001611-49.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS OAB - MT0020478A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUIMAR BATISTA DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 1001611-49.2018.8.11.0004 Polo Ativo: MARIA DE FATIMA 

ANDRADE Polo Passivo: RUIMAR BATISTA DE ANDRADE ALVARÁ 

JUDICIAL Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 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. 

Trata-se de PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL, formulado por RUIMAR 
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BATISTA DE ANDRADE, representados por sua curadora MARIA DE 

FATIMA ANDRADE requerendo a autorização para levantamento de 

valores referentes a saldo de conta poupança, da qual o curatelado é 

titular. Com efeito, é evidente a incompetência deste juízo, tendo em vista 

que há menor púbere postulando a expedição de alvará. A competência 

absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública, deve ser declarada até 

mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso, dessa forma, verifica-se que o 

parecer ministerial requer a declaração de incompetência absoluta. 

Preconiza o artigo 113 do Código de Processo Civil, que: “A incompetência 

absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer 

tempo e grau de jurisdição, independentemente de exceção”. Para que 

uma causa possa ser atribuída ao Juizado Especial Cível, primeiro é 

preciso dizer que não se cuida de parte incapaz. In casu, tenho que a 

matéria não pode ser apreciada pelos Juizados Especiais Cíveis, haja 

vista, a exegese do art. 8º da lei 9.099/95. Portanto, evidente a total 

incompetência deste juízo para processar e julgar o presente feito, pois o 

próprio legislador pátrio elencou no artigo supramencionado aqueles que 

poderão propor ação perante os Juizados Especiais Cíveis. PESSOA 

INCAPAZ NO POLO ATIVO.IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS. 1. O art. 8º , I, da Lei nº 9.099 /1995, aplicado subsidiariamente 

no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, por força do art. 27 da 

Lei nº 12.153 /2009, prevê que Não poderão ser partes, no processo 

instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito 

público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil 

. 2. No presente caso, a parte autora é menor e compareceu em juízo 

representado por sua genitora, razão pela qual resta incontroversa a 

incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para 

processamento e julgamento da ação. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA 

RECONHECIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Agravo de 

Instrumento Nº 71008561508, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas 

Recursais, Relator: Maria Beatriz Londero Madeira, Julgado em 

29/04/2019) Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, 

sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 

9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de prestação jurisdicional, 

mas de incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei 

de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 

caso, do benefício da gratuidade de justiça. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO sem análise de mérito, nos 

termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95, ante a incompetência 

absoluta deste juízo. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

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

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002646-10.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

G N PARENTE E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NOHANA MORAES DE OLIVEIRA OAB - GO47203 (ADVOGADO(A))

JARDEL MARDONES FERREIRA SANTOS OAB - MT27395/O 

(ADVOGADO(A))

TATIANE ROCHA DE OLIVEIRA OAB - MT26463/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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002646-10.2019.8.11.0004 Promovente: G N PARENTE E CIA 

LTDA - ME Promovido: OI S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES O Reclamado não alegou preliminares, de forma que 

entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a 

análise de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS 

MORAIS E MATERIAIS, onde suscita a parte autora, em resumo, que na 

data de 01.11.2019 efetuou a mudança de endereço de sua localidade, 

solicitando um dia antes pela alteração da sua linha telefônica, onde a 

empresa confirmou a mudança em até 24 horas. Assevera que efetuou 

diversas ligações na empresa, conforme protocolos apresentados, onde 

apesar da promessa de alteração em 48 horas, e posteriormente em 05 

(cinco) dias uteis, todas restaram infrutíferas, o que objetivou a procura 

do PROCON em 11.11.2019 visto que estava sofrendo prejuízo em sua 

empresa sem a linha ativa, e ainda assim, até o ingresso da presente ação 

(22.11.2019) não teria sido alterado o endereço da linha telefônica. Em sua 

defesa (id. 28963030), a empresa reclamada impugna de forma totalmente 

genérica a inicial apresentada, alegando sobre a impossibilidade de 

alteração da INTERNET, fato que não tem nenhuma relação com o 

processo discutido, de modo que deixo de analisar suas arguições. O 

pedido liminar foi deferido (id. 26623081), e a promovida apresentou no id. 

27837094 documentos afirmando que realizou a mudança de endereço da 

linha telefônica discutida no processo. Pois bem, verifica-se que a 

empresa reclamada agiu com total descanso com seu cliente quando não 

promoveu a solicitação de alteração de endereço, apesar de inúmeras 

tentativas do reclamante, conforme números de protocolos apresentados 

na petição inicial, sendo que, após a determinação da tutela houve o 

cumprimento da solicitação, demonstrando a falha na prestação do 

serviço da ré, que deixou de efetuar o devido atendimento de forma 

administrativa. 2.2.1. DANOS MATERIAIS A parte autora pleiteia a título de 

danos materiais a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), aduzindo que 

diante da não disponibilização da linha telefônica, teve evidente prejuízo na 

queda do seu lucro, apresentando tabela de rendimentos do mês de 

novembro/2018 e de novembro/2019 para comparação. Entendo que não 

há como confirmar as alegações do autor somente pelas provas 

apresentadas no processo, pois existem vários fatores que podem ter 

alterado o lucro da empresa no mês indicado, inclusive e principalmente 

pela própria mudança de endereço visto que alterou seu ponto comercial. 

Ainda, a comparação do lucro do mês discutido com o do ano anterior, por 

si só, não possibilita a confirmação de que ocorreu queda, visto que tal 

analise seria mais justa se comparada com os meses anteriores, e não de 

forma anual, como pretende demonstrar o reclamante. Assim, não pode 

ser acolhido o pedido do autor, visto que inexiste elementos que 

demonstrem a queda do rendimento, e ainda que suposta queda se deu 

em razão da linha telefônica. 2.2.2. DANOS MORAIS O dano moral, in 

casu, reside configurado pela falha na prestação dos serviços da 

reclamada, que poderia ter promovido a alteração da linha telefônica de 

forma administrativa, no entanto, manteve-se inerte diante da solicitação 

do consumidor. Dispõe o Código Civil Brasileiro: "Art. 186. Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." 

Tal artigo nos fornece o arcabouço legal que regula, em regra, a 

responsabilidade civil no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, a partir 

da leitura desse artigo é possível concluir que o dever de indenizar, no 

sistema do Código Civil, decorre ou assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo 

causal e dano. O dano moral passível de indenização segundo nosso 

ordenamento jurídico é a lesão ao patrimônio ideal daquele que a pleiteia, 

bem como a dor e o sofrimento por ele experimentados em virtude de 

culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que entendo ocorrida no caso 

vertente. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 
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ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TELEFONIA FIXA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. 

TRANSFERÊNCIA LINHA TELEFÔNICA. DEMORA. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. Os fatos narrados 

autorizam indenização pelo inquestionável dano moral sofrido mesmo em 

se tratando de pessoa jurídica, não podendo o caso ser tratado apenas 

como descumprimento contratual, quando a má prestação do serviço 

inviabilizou a atividade comercial da parte autora, acarretando dano e o 

desgaste que são presumíveis, ocasionados pelo agir culposo da 

demandada. O razoável é reduzir o valor do dano moral (R$ 9.000,00) 

para parâmetros que se adota no âmbito deste colegiado (R$ 6.000,00) e 

do Tribunal de Justiça, porquanto faz compreender que melhor é não ter 

dano moral que sofrê-lo para obter indenização expressiva. Apelo 

parcialmente provido. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. 

(Apelação Cível Nº 70073700460, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 14/12/2017). 

(TJ-RS - AC: 70073700460 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de 

Julgamento: 14/12/2017, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 15/12/2017) Assim, ao contrário do asseverado na 

contestação, a hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte 

reclamante, e constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva 

reparação, para o imperioso atendimento das vias adequadas. É cediço 

que, para a fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos 

princípios da equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade 

econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a 

gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do 

responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, 

punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal 

justo experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, o que faço para: 

a) CONDENAR a parte Reclamada OI S/A a pagar a quantia de R$5.000,00 

(cinco mil reais) a titulo de indenização por danos morais ao Reclamante G 

N PARENTE E CIA LTDA - ME, valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). b) SUGIRO improcedência do pedido de dano 

material. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado 

deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001762-78.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DRIELLY ROCHA DE FARIA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0012675A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001762-78.2019.8.11.0004 Polo Ativo: DRIELLY ROCHA DE 

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

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

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

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

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

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

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

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

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

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

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

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

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

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

COBRANÇA, onde, em síntese, suscita a parte autora que foi admitida 

como servidora pública em 01.05.2013, lotada na Secretária Municipal de 

Saúde, no cargo de enfermeira, pelo qual percebeu como última 

remuneração o valor de R$2.566,02 (dois mil quinhentos e sessenta e seis 

reais e dois centavos). Ressalta que em 22 de maio 2014, requereu 

exoneração da função pública, solicitando administrativamente o 

pagamento do saldo de salário, férias vencidas, férias proporcionais e 

décimo terceiro proporcional, todavia o Município reclamado não adimpliu 

com os valores correspondentes, sendo que, até o momento sequer 

chegou a uma decisão do procedimento administrativo. O MUNICIPIO DE 

BARRA DO GARÇAS/MT, apesar de devidamente citado, manteve-se 

inerte não apresentando contestação. Ressalte-se que, a ausência de 

contestação por parte do Município não importa em presunção de 

veracidade das alegações iniciais, tendo em vista que, seus bens e 

direitos são considerados indisponíveis. Pois bem. A Constituição Federal 

de 1988, em seu artigo 7º garante os direitos sociais dos trabalhadores, 

dentre os quais destaca-se: saldo de salário, décimo terceiro salário, 

décimo terceiro salário proporcional, férias e férias acrescidas de seu 

terço constitucional. Igualmente, o artigo 39, §3º da Carta Magna, garantem 

tais direitos aos servidores ocupantes de cargo público. Vejamos a 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO 

TEMPORÁRIO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 

E FÉRIAS PROPORCIONAIS. 1. É devido ao servidor público contratado 

temporariamente o pagamento de décimo terceiro salário proporcional e 

das férias, acrescidas de seu terço constitucional, nos termos dos arts. 

7º e 39, § 3º da Carta Magna. 2. Não há se falar em julgamento extra 

petita, porquanto estão claros os pedidos formulados na inicial, inclusive 

quanto ao 13º salário e férias proporcionais. APELAÇÃO CÍVEL 

CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - APL: 02679493620118090005, 

Relator: DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 

15/04/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/04/2019) Da 

análise dos autos, verifica-se que restou suficientemente comprovada 

pela parte autora a existência da relação jurídica entre as partes, através 

da ficha funcional e parecer administrativo quanto as verbas devidas. 

Caberia, então, à municipalidade a demonstração do pagamento dos 

valores postulados, através de prova eficaz do cumprimento da 

obrigação, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, entendo que devem 

ser acolhidos os pedidos iniciais acerca dos valores não pagos à autora, 

no que tange à quantia de R$14.329,05 (quatorze mil trezentos e vinte e 

nove reais e cinco centavos), correspondente as verbas salariais não 

recebidas. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR o Reclamado 

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS-MT ao pagamento da quantia de 

R$14.329,05 (quatorze mil trezentos e vinte e nove reais e cinco 

centavos), a título de dano material, a reclamante DRIELLY ROCHA DE 

FARIA, acrescidos de juros moratórios de 0,5% ao mês e correção 

monetária pelo IPCA-E, ambos desde a citação. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

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

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 36 de 530



Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-20.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA TENORIO DE ARGOLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIO ARGOLO DE ABREU OAB - MT27398/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000328-20.2020.8.11.0004 Promovente: APARECIDA TENORIO 

DE ARGOLO Promovido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vistos, etc. 1 . 

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

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de AÇÃO DE DANOS MORAIS, 

ajuizada em desfavor de EMPRESA PÚBLICA FEDERAL, e conforme prevê 

a Constituição Federal em seu artigo 109, I: Art. 109. Aos juízes federais 

compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade 

autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de 

autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de 

acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do 

Trabalho; Dessa forma, o presente Juizado Estadual se mostra totalmente 

incompetente para julgar a demanda proposta. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. POLO PASSIVO. CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL. ADMINISTRADORA DA LICENÇA DO CARTÃO DE 

CRÉDITO. EMPRESA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL 

PREVISTA NO ART. 109, § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A Caixa 

Econômica Federal, empresa pública, possui o licenciamento para a 

utilização e administração da bandeira MASTERCARD aos seus 

consumidores. Portanto, a competência para o julgamento e 

processamento da ação é da Justiça Federal. 2. Agravo de instrumento 

prejudicado. Declínio dos autos principais à Justiça Federal. (Classe: 

Agravo de Instrumento,Número do Processo: 0009579-64.2017.8.05.0000, 

Relator (a): Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 

20/12/2017 ) (TJ-BA - AI: 00095796420178050000, Relator: Pilar Celia 

Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/12/2017) 

Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, diante da incompetência absoluta deste Juízo. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO sem 

análise de mérito, nos termos dos artigos 51, inciso IV, da lei nº 9.099/95. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002798-58.2019.8.11.0004
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MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002798-58.2019.8.11.0004 Promovente: LAUDIMIRA LUIZ DE 

OLIVEIRA/ JESSICA ALVES MALAGUTI Promovido: MERCADOPAGO COM. 

REPRESENTACAO LTDA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES O Reclamado alegou preliminar de ilegitimidade 

passiva, aduzindo que os vendedores do produto indicado pela autora não 

são propostos da reclamada. No entanto, REJEITO a preliminar aduzida, 

pois a inicial se funda em falha na prestação do serviço de maquininha de 

cartão de crédito, ao qual é de responsabilidade da ré. Alega ainda 

ausência de prévio requerimento administrativo, no entanto tal fato não 

impede o ajuizamento da ação, inclusive respaldado no princípio da 

inafastabilidade da jurisdição. Destaco: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MULTA ANULADA EM ANTERIOR AÇÃO 

JUDICIAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR PELA AUSÊNCIA DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 515, §§ 1º E 

3º, DO CPC. Hipótese em que a matéria pode ser analisada, em respeito ao 

duplo grau de jurisdição e ao que disciplina o artigo 515, parágrafos 1º e 

3º, do CPC, desde que o recurso preencha os requisitos de 

admissibilidade e seja tempestivo, como no caso em tela. Prescindível o 

esgotamento da via administrativa para o ingresso de ação judicial visando 

a repetição de valores por multa de trânsito paga indevidamente, eis que o 

artigo 5º, XXXV, da CF/88, determina que "a lei não excluirá da apreciação 

do poder judiciário lesão ou ameaça a direito." Precedentes. Portanto, a 

falta de pedido administrativo não é óbice ao ajuizamento de ação, 

porquanto não se caracteriza condição da ação. JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA: A correção monetária deverá ser, até 25/03/2015, com a 

aplicação exclusiva do índice oficial de remuneração básica e juros da 

caderneta de poupança e, a partir de então, com a incidência do IPCA, nos 

termos dos efeitos do julgamento das ADIS 4.357 e 4.425. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS: No caso, os honorários de sucumbência foram fixados 

de acordo com o disposto no art. 20, parágrafos 3º e 4º do CPC. CUSTAS 

E DESPESAS PROCESSUAIS: A EPTC, em virtude de ser empresa pública, 

não faz jus à isenção do... pagamento das custas e despesas 

processuais, nos termos da Lei nº 13.471/2010. APELAÇÃO PROVIDA. 

UNÂNIME.(TJ-RS - AC: 70067589978 RS, Relator: João Barcelos de Souza 

Junior, Data de Julgamento: 24/02/2016, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 29/02/2016) (Grifei). Desse modo, 

REJEITO a preliminar arguida. Assim, entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

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

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

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

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

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

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

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

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

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

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

alegação futura de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO 

DE RESSARCIMENTO C/C CANCELAMENTO, afirmando efetuou um 

cadastro no site da empresa ré no nome de LAUDIMIRA, no entanto, o 

cadastro saiu incorreta com o CPF desta e o nome de JESSICA. Assevera 

que adquiriu alguns produtos, e após um deles não chegar, efetuou 

solicitação de ressarcimento, onde foi devidamente atendida, no entanto 

teve a sua conta cancelada, o que entende ser indevido. Alega que 

adquiriu também uma maquininha de cartão de crédito, no entanto, ao 

passar o valor de R$10,00 e R$1.150,00, tais valores não foram 

depositados em sua conta corrente, e apesar da solicitação não recebeu 

o valor. Aduz que diante disso, requer a restituição dessa quantia e ainda 

cancelar a sua conta na empresa em razão que o cadastro está incorreto, 

e também pretende cancelar a maquininha de cartão por não atender sua 

necessidade, visto que o valor não é recebido. A empresa reclamada em 

sede de contestação, alega que o cancelamento da sua conta no mercado 

pago se deu em razão da sua contestação da compra, e que tal 

procedimento é provisório e para evitar qualquer prejuízo para autora. 

Assevera que não há que se falar em ressarcimento, visto que não há 

prova que a autora passou os valores na maquininha na data que informa. 

Alega ausência de danos morais, no entanto a autora não faz tal pedido. 

Pois bem. Analisando detidamente a situação apresentada no processo, 

entendo que a primeira compra que a autora realizou e não recebeu o 

produto, gerou o bloqueio da sua conta, sendo que o motivo da sua 
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reclamação foi pela não entrega do produto, de modo que tal fato não 

pode ser revertido em prejuízo do consumidor, pois a ré esta punindo 

justamente a parte que já foi prejudicada. Com efeito, a parte autora 

solicita o cancelamento da sua conta em razão de tal situação e porque o 

cadastro está incorreto, assim, entendo devido seu pedido. Quanto a 

utilização da maquininha do cartão, em que pese as alegações da 

reclamada, a parte autora demonstra que realmente foi efetuada as 

compras que totalizam a quantia de R$1.160,00 (mil, cento e sessenta 

reais), conforme id. 27347148 - págs. 8 e 10 e id. 29037609 – págs. 6, 7 e 

8. No entanto, a reclamada não comprova que efetuou a transferência do 

valor, sendo devido o ressarcimento. Com efeito, diante da falha na 

prestação do serviço da maquininha do cartão, a parte autora também 

pretende cancelar tal serviço, com a devolução do produto, o que merece 

ser acolhido. Não há outros pedidos. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR a reclamada ao 

ressarcimento da quantia de R$ 1.160,00 (mil, cento e sessenta reais) a 

título de danos materiais, em favor das promoventes, valor com incidência 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do desembolso (Súmula 54 

STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação 

desta sentença (Súmula 43 STJ). b) DETERMINAR ao Reclamado 

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA que CANCELE a conta do 

mercado pago em nome das autora, e ainda cancele a maquininha de 

cartão de crédito adquirida pela reclamante, devendo retirar o produto na 

sua residência no prazo de 15 (quinze) dias, e ainda a fim de evitar o 

enriquecimento indevido, deve fazer a restituição do valor pago pelo 

produto em favor da promovente. Fica a parte condenada ciente de que, 

após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Com fulcro no artigo 40 

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

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002739-70.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO ALVES SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO JUSTINO DA SILVA OAB - MT0015695A (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002739-70.2019.8.11.0004 Promovente: ALEXANDRO ALVES 

SIQUEIRA Promovido: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O Reclamado alegou preliminar de 

ilegitimidade passiva, aduzindo que não ocorreu cobrança em duplicidade 

pois o Banco CEF não transferiu para o reclamado os valores pago por 

boleto pelo autor, de modo que caberá ingressar contra a CAIXA para 

saber a destinação dos valores pagos. REJEITO a preliminar aduzida, 

tendo em vista que os elementos constantes nos autos permitem a análise 

do mérito da demanda, sendo evidente a legitimidade do Banco Reclamado. 

Assim, entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual 

passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

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

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

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

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO DE 

RESSARCIMENTO C/C DANOS MORAIS, afirmando que realizou o 

parcelamento de uma dívida com o reclamado em 17 prestações. 

Assevera que o pagamento sempre ocorreu por meio de boleto bancário, 

conforme se verifica pelo boleto em anexo. Alega que na 17º parcela 

realizou o pagamento na data de 04.11.2019, e foi surpreendido com a 

cobrança em sua conta corrente na mesma data referente ao boleto. Aduz 

que jamais autorizou desconto em folha para pagamento do boleto, e 

apesar do esforço administrativo, não conseguiu restituir a quantia 

cobrada indevidamente pelo réu. Em sua defesa, o Banco reclamado alega 

que não recebeu o valor pago pelo boleto no Banco da CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL, e desse modo não há que se falar em cobrança 

em duplicidade, de modo que inexiste abalo material e moral a ser 

ressarcido, pugnando pela improcedência da inicial. Em que pese as 

alegações do Banco reclamado, analisando o boleto com o respectivo 

comprovante de pagamento apresentado pelo autor, verifica-se que não 

há nenhum erro no código de barras, sendo certo que o promovido não 

apresentou qualquer documento que comprove que não recebeu o valor 

indicado. Ainda, observa-se que a data de vencimento do boleto era dia 

04.11.2019, de forma que o reclamado deveria aguardar pelo menos um 

dia útil para confirmar se não houve a compensação de pagamento do 

boleto, no entanto, na mesma data efetuou o desconto na conta bancária 

do autor, demonstrando de forma incontroversa a falha na prestação do 

serviço, pois o autor pagou o boleto na data devida e ainda assim teve 

descontado de forma indevida e em duplicidade o valor do boleto. Assim, 

deve ser verificada a responsabilidade do promovido. 2.2.1. DANO 

MATERIAL No que tange a cobrança de valores indevidos, a doutrina e a 

jurisprudência pátria tem se inclinado para a restituição em dobro dos 

valores cobrados indevidamente, nos moldes do art. 42, parágrafo único 

do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, para caracterização da 

repetição do indébito, necessário que o credor tenha agido má-fé, 

conforme entendimento já consolidado pelos Tribunais Superiores. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA 

C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. 

AUSÊNCIA DE PROVA. Diante da ausência de prova da má-fé da 

Sociedade Comercial e Importadora Hermes, não há falar em restituição em 

dobro do valor cobrado indevidamente na fatura do cartão de crédito da 

autora. Cabível a restituição de forma simples. Recurso provido em parte. 

RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA 

NO CASO CONCRETO. No caso concreto, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviço que gerou a cobrança indevida na fatura do cartão 

de crédito e o respectivo pagamento por débito em conta da autora em 

valor capaz de gerar abalo financeiro e comprometimento do orçamento 

familiar, gerando o dever de indenizar. Sustenta a autora a ocorrência de 

danos morais, tendo em vista que restou cobrada por uma compra que 

não chegou a ser concretizada junto ao estabelecimento comercial 

apelante. Vale ressaltar que a tentativa frustrada de compra se deu em 

03/03/2011, a cobrança no cartão de crédito foi efetivada em 06/05/2011, 

sem fundamento ou justificativa, e a entrega do produto realizada em 

07/07/2011. Inegável o desgaste a que foi exposta a consumidora, 

porquanto, além de ter sido obrigada a interromper suas atividades diárias 

para tentar solucionar administrativamente, através de vários telefonemas, 

um problema ao qual não dera causa, restou compelida a ajuizar demanda 

judicial visando ao restabelecimento da normalidade. POR MAIORIA,... 

PROVIDO PARCIALMENTE O RECURSO DA PARTE RÉ. PROVIDO O 

RECURSO ADESIVO DA AUTORA. VENCIDO O VOGAL, 

DESEMBARGADOR JORGE ALBERTO VESCIA CORSSAC, QUE DAVA 

PROVIMENTO PARA O RECURSO DA RÉ E NEGAVA PROVIMENTO PARA 

O RECURSO ADESIVO DA AUTORA. (Apelação Cível Nº 70062971122, 

Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge 

Maraschin dos Santos, Julgado em 24/06/2015). (TJ-RS - AC: 

70062971122 RS , Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Data de 

Julgamento: 24/06/2015, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 38 de 530



Publicação: Diário da Justiça do dia 29/06/2015) Dessa forma, não restou 

comprovado a má-fé da reclamada, e sim a falha na prestação do serviço, 

de modo que a devolução deve ocorrer de forma simples, totalizando a 

quantia de R$171,00 (cento e setenta e um reais). 2.2.2. DO DANO 

MORAL No que tange ao pedido de reparação a titulo de dano moral, 

entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que o fato do 

autor ter que demandar judicialmente uma situação que poderia ter sido 

resolvida de forma administrativa, causa prejuízos diversos de mero 

dissabor, decorrente da falha na prestação do serviço. Nesse sentido: 

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DAS PARTES. COBRANÇA EM 

DUPLICIDADE. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE SOLUÇÃO DO 

PROBLEMA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM 

ARBITRADO. PROCEDÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. 

APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 1.8 DAS TR/PR. JUROS DE MORA 

DEVIDOS DESDE A CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. 

ENUNCIADO 12.13, A DAS TR/PR. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. Recurso autor parcialmente provido. Recurso reclamada 

desprovido. Ante o exposto, esta 1ª Turma Recursal resolve, por 

unanimidade dos votos, em relação ao recurso de Antônio Domingos 

Ferreira da Silva, julgar pelo (a) Com Resolução do Mérito - Provimento em 

Parte, em relação ao recurso de PAG SEGURO INTERNET LTDA, julgar pelo 

(a) Com Resolução do Mérito - Não-Provimento nos exatos termos do voto 

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001323-46.2016.8.16.0038/0 - Fazenda Rio 

Grande - Rel.: Leo Henrique Furtado Araújo - - J. 20.02.2017) (TJ-PR - RI: 

000132346201681600380 PR 0001323-46.2016.8.16.0038/0 (Acórdão), 

Relator: Leo Henrique Furtado Araújo, Data de Julgamento: 20/02/2017, 1ª 

Turma Recursal, Data de Publicação: 01/03/2017). (Grifei). A respeito do 

valor da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial e 

doutrinária é no sentido de que: No direito brasileiro, o arbitramento da 

indenização do dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. 

Portanto, em sendo assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na 

fixação da mesma, desde que leve em conta a repercussão social do 

dano e seja compatível com a situação econômica das partes e, portanto, 

razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, atualização em matéria 

de responsabilidade por danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 

11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, para: a) 

CONDENAR a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 171,00 (cento e 

setenta e um reais) a título de danos materiais, valor com incidência de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do desembolso (Súmula 54 

STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação 

desta sentença (Súmula 43 STJ). b) CONDENAR o Reclamado BANCO DO 

BRASIL S/A a pagar a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados a Reclamante ALEXANDRO 

ALVES SIQUEIRA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito 

em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001785-24.2019.8.11.0004 Requerente: LENO CEZAR LUDTKE 

SCHWANZ Requerido: KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A Vistos, etc. 1. 

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

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

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

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

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

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

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

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

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

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

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

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

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

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

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

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

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS, onde, em síntese, 

suscita a parte autora que venceu uma demanda cuja parte contraria era a 

requerida e para o pagamento foi efetuado um acordo entre as partes. 

Afirma que como se tratava de indenização por dano moral, não caberia 

recolhimento de imposto de renda, contudo, a requerida prestou 

informações inverídicas a receita federal, visto que, declarou que o autor 

era prestador de serviços da requerida e em virtude destas informações o 

mesmo acabou caindo na malha fina da receita federal. Em sede de 

contestação, afirma a reclamada que o autor não faz qualquer 

comprovação de que “caiu na malha fina da receita federal”, ressalta que 

o autor não comprovou também que a reclamada teria prestado 

informações incorretas a secretaria da receita federal. Pugnando pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem. Em exame do conjunto fático 

probatório disponível nos autos, nota-se que houve de fato um acordo 

realizado entre as partes decorrente de um processo trabalhista. Todavia, 

apesar de a parte autora alegar que sofreu danos em decorrência de 

declarações errôneas prestadas pela reclamada à receita federal, não há 

nos autos qualquer prova para a comprovação de suas alegações. 

Conforme se verifica, do ID 22491766 houve declaração pela parte 

reclamada que os valores pagos foram decorrentes de verbas não 

tributáveis. Outrossim, a parte reclamante apenas menciona o processo 

que se refere a retirada do nome do autor da malha fina, porém, não traz a 

presente demanda o seu conteúdo. Vale lembrar que, incumbe à parte 

promovente a prova dos fatos constitutivos de seu direito e, à parte 

promovida, quanto à existência de fatos impeditivo, modificativos ou 

extintivos do direito da parte adversa (art. 373 do CPC). In casu, nota-se 

que a parte promovente não satisfez seu encargo probatório quanto à 

existência dos fatos favoráveis ao seu direito. Desse modo, pela 

insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo 

as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o 

encargo probatório, concluindo-se que não houve conduta ilícita praticada 

pela parte promovida. Deste prisma, a situação trazida ao conhecimento 

do judiciário deva ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena 

de propiciarmos o fomento das ações reparatórias nesse sentido, 

concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que passe por uma 

desagradável situação em um acontecimento da vida que evidencie tão 
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somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o dever de reparar o 

“mal causado”. No que diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie 

versada a sua ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado 

que os envolvidos foram expostos a situação vexatória, indigna ou injusta, 

de modo que caberia a parte autora ter apresentado provas suficientes do 

abalo sofrido, o que não o fez. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001775-77.2019.8.11.0004 Polo Ativo: ANA TAIGNA SANTOS 

BARBOSA Polo Passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A Vistos, etc. 

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

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de 

indeferimento da inicial, rejeito a preliminar aventada, vez que, não 

caracterizados os seus requisitos. 2.2 MÉRITO Verifico que a matéria já 

está suficientemente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, e 

para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo ao julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A inteligência do art. 

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

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

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

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

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

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

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

sentido, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde, em 

síntese, afirma a parte autora que não possui nenhum débito com a 

requerida, no entanto, teve conhecimento de uma inscrição restritiva em 

seu nome, anotada pela reclamada no valor de R$ 924,85 (Novecentos e 

vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos). Afirma que desconhece o 

contrato que justifica a inscrição e que jamais possuiu vínculo junto a 

reclamada. Motivo pelo qual pleiteia a declaração de inexistência do débito, 

bem como, a indenização pelos danos morais padecidos. Em sede de 

contestação, aduz a requerida que não praticou ato ilícito visto que, a 

inscrição nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

culpa exclusiva da vítima. Afirma que não há que se falar em conduta ilícita 

da parte reclamada pois, a autora é titular de um cartão de crédito e deixou 

de adimplir com as faturas. Assevera que agiu em exercício regular de 

direito e que a parte autora não comprova os danos morais alegados, 

pugnando pela improcedência da inicial. No caso sub judice verifico que 

muito embora a requerida afirme que não violou nenhum direito da parte 

requerente e que agiu em exercício regular de direito, denota-se dos autos 

que a parte autora, de fato, não possui relação jurídica com a mesma. 

Registre-se que, a Requerida não comprovou a inadimplência da autora, 

impugna genericamente os fatos alegados na inicial, aduzindo que a 

cobrança é devida, porém não apresenta nenhum documento apto a 

comprovar a origem do débito. Oportuno mencionar, que a reclamada 

acostou aos autos apenas faturas produzidas unilateralmente, no entanto, 

não comprovou que a parte autora contratou o serviço cobrado. Acerca 

desta temática é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELA E FATURAS UNILATERAIS 

INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO EM VALOR 

PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO (TJMT 

- N.U 1000056-04.2017.8.11.0110, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 

24/07/2019) Nesse contexto, não há como acolher as teses lançadas em 

sede de defesa, uma vez que, a requerida não se desincumbiu de provar 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do 

art. 373, II do Código de Processo Civil. Com efeito, resta evidente a falha 

na prestação do serviço da requerida. E, em se tratando de relação 

consumerista, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a 

cujo conceito se amolda a requerida, é objetiva (art. 14 CDC). Não se 

fazendo necessário portanto, perquirir acerca da existência de dolo ou 

culpa. Dessa forma, uma vez demonstrado que o consumidor sofreu um 

prejuízo (dano injusto), em decorrência de uma conduta imputável ao 

fornecedor e entre ambos existir um nexo etiológico; é cabível a 

responsabilização do mesmo. É o que se vislumbra no presente caso, a 

conduta da requerida ao incluir a inscrição do nome do autor nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida decorrente de relação jurídica 

não contratada, provocou um abalo moral ao autor, eivando a importante e 

fundamental imagem de idoneidade a qual qualquer cidadão deve 

cuidar-se em preservar. É indiscutível o direito da parte autora ao bom 

nome e à conservação da imagem (art. 5º, inc. V e inc. X da CF/88), de 

modo a evitar que seja alvo de quaisquer suspeitas, segregações ou 

limitações. Cumpre ressaltar que a inscrição indevida em cadastro de 

proteção ao crédito, é espécie de dano in re ipsa, isto é, o dano moral 

decorre do próprio fato, não sendo necessária sua prova: CONSUMIDOR. 

APELAÇÃO. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. 

INDENIZAÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. O recurso discute 

a negativação indevida da consumidora que não possuía qualquer débito 

com a empresa de telefonia. 2. A negativação indevida viola os direitos da 

personalidade do inscrito, de modo a atentar contra seu patrimônio moral, 

exigindo a reparação do dano. Sobre o assunto, o STJ posiciona-se no 

sentido de que havendo negativação indevida, estar-se-á diante de dano 

moral in re ipsa. 3. O valor da indenização fixado pelo magistrado de 

primeiro grau deve ser mantido (R$ 5.000,00), tendo em vista a vedação 

ao reformatio in pejus. 4. Apelação desprovida. (TJ-PE - APL: 5221129 PE, 

Relator: Sílvio Neves Baptista Filho, Data de Julgamento: 20/02/2019, 1ª 

Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 26/02/2019) 

Em se tratando do prejuízo moral, insta salientar que para o arbitramento 

de sua reparação devem ser ponderados a um só tempo: a extensão do 

dano (art. 944 CC); as condições econômicas das partes, de modo a não 

enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado 

o caráter tríplice da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), 

de modo a compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros 

atos semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos 

os fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no 

importe de R$ 7.000 (sete mil reais). Por fim, vale ressaltar que é 

inaplicável o teor da Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não 

há restritivos pré-existentes ao discutido nestes autos. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: 

a) CONDENAR, a reclamada BANCO BRADESCO CARTÕES S.A a pagar a 

quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos 

morais ocasionados ao reclamante BANCO BRADESCO CARTÕES S.A, 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data da publicação desta sentença (362 STJ). Como consequência da 
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presente sentença, DECLARO inexistente o débito que originou a 

negativação, em discussão nesse processo e determino que a requerida a 

EXCLUA o nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao 

crédito no prazo de 05 (cinco) dias (548 STJ), a contar da publicação 

desta sentença, sob pena de multa inibitória no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso. Fica a parte condenada ciente 

de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisão à homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. Barra do 

Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002080-61.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRIS CARLOS BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINHO PEREIRA DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002080-61.2019.8.11.0004 Requerente: IRIS CARLOS BORGES 

Requerido: MARINHO PEREIRA DE FREITAS Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 2.3. REVELIA Decreto a revelia da parte promovida com 

base no artigo 20 da Lei 9.099/95 e 344 do NCPC, pois apesar de 

devidamente citada, deixou de comparecer à sessão de conciliação e 

apresentar contestação. No entanto, considero que a revelia é relativa, 

tendo em vista que os fatos alegados na inicial serão considerados 

verdadeiros, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. 3. MÉRITO 

A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

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

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

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

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

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

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

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

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

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

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

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

COBRANÇA, na qual a parte autora pleiteia o recebimento da quantia de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) em razão de negócio jurídico entabulado entre 

as partes, no qual o reclamado teria efetuado o pagamento com uma 

cártula de cheque falsa. A reclamada, devidamente citada, teve a 

oportunidade de manifestar acerca dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do autor (art. 373, II do CPC), todavia, mesmo assim se 

manteve inerte. Assim, diante de seu silêncio, presumem-se verdadeiros 

as alegações da inicial. De fato, verifico que há indícios de prova do 

negócio jurídico realizado entre as partes e que o reclamado em seu termo 

de declarações admite ter a dívida para com o reclamante, portanto, em 

razão da decretação da revelia, devem ser acolhidos os pedidos de danos 

materiais, no que tange a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito, para: A) CONDENAR o Requerido MARINHO 

PEREIRA DE FREITAS, ao pagamento a reclamante IRIS CARLOS BORGES 

da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano material, com 

juros de 1% (um por cento) a partir da citação (artigos 404 e 405 do 

Código Civil) e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo 

(54 STJ); Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado 

deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz 

Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir 

seus efeitos jurídicos e legais. Barra do Garças-MT (assinado 

digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001964-89.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EURIANA MARCAL DE FREITAS (REQUERENTE)

WELDER BLOSFELD FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLESSANDRA BLOSFELD AGUIAR OAB - MT0016133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO FERNANDO CAMOZZI OAB - GO5020 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001964-89.2018.8.11.0004 Polo Ativo: WELDER BLOSFELD 

FARIA e EURIANA MARCAL DE FREITAS Polo Passivo: RMEX 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA Vistos, etc. 1. 

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

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Quanto a impugnação a 

concessão da justiça gratuita, rejeito a preliminar arguida, pois a 

reclamada não logrou êxito em demonstrar que deve revogada. No tocante 

a arguição de incompetência em razão do valor da causa, rejeito a 

preliminar arguida, uma vez que, nos termos do artigo 292, inciso II, do 

CPC, “na ação em que tiver por objeto a existência, a validade, o 

cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou rescisão de ato 

jurídico”, o valor da causa corresponderá ao valor do ato ou de sua parte 

controvertida. Assim, verifico que a parte autora atribuiu corretamente o 

valor da causa. Rejeito a preliminar de inépcia, uma vez que não 

verificados os seus requisitos. 2.2. MÉRITO Em linhas iniciais, salienta-se 

que a inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

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

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

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

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

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

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

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

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

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

RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, 

onde suscitam as partes autoras que realizaram um contrato de promessa 

de compra e venda com a reclamada, referente a aquisição de Cota 

Imobiliária do empreendimento Encontro das Águas Thermas Resort, pelo 
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valor de R$ 23.086,40 (vinte e três mil e oitenta e seis reais e quarenta 

centavos). Afirmam que efetuaram todos os pagamentos até a data de 

outubro de 2018, incluindo os reajustes anuais nas parcelas e o valor 

pago como entrada. Ressaltam que o valor total já pago totaliza o valor de 

R$ 20.962 ,75 (vinte mil novecentos e sessenta e dois reais e setenta e 

cinco centavos), conforme o cálculo que a própria parte Requerida 

informou. Contudo, por não ter mais interesse em manter o contrato com a 

reclamada requereram administrativamente a resolução e a devolução dos 

valores pagos, porém, a reclamada tem dificultado de todas as formas. 

Razão pela qual requer a resolução do contrato, bem como, a devolução 

dos valores pagos. Em sede de contestação, aduz a reclamada que o 

caso se trata de negócio lícito de compra e venda de cota fração 

imobiliária. Ressalta que as partes reclamantes não foram enganadas, não 

foram ludibriadas e nem forçadas a fazer aquisição. Afirma que as partes 

reclamadas por motivos pessoais, desistiram da aquisição, de modo que, 

foi aplicada a clausula nona do contrato. Afirma que enviou e-mails aos 

autores informando as condições da desistência e que tão somente 

cumpriu com o contrato. Pugnando pela improcedência dos pedidos 

iniciais. Pois bem. Dispõe a Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 543: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de 

compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, 

deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente 

comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente 

vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem 

deu causa ao desfazimento. Nesse contexto, conforme se verifica dos 

autos, por motivos pessoais, as partes autoras decidiram desfazer o 

negócio. Assim a reclamada se dispôs a devolver os valores pagos nos 

seguintes termos (ID 16426435): Segue abaixo cálculos para rescisão: 

Valor do contrato: R$ 23.086,40 Valor pago: R$ 15.866,05 Multas 

aplicadas Retenção da Entrada: R$ 3.470,00 Multa 10% - R$ 2.308,64 

Multa 10% - R$ 2.308,64 Multa Fruição 4% - R$ 923,45 Total de Multas – 

R$ 9.010,73 Reembolso – R$ 6.855,32 que seriam pagos em 12 vezes É 

certo que o princípio pacta sunt servanda é garantia jurídica dos negócios, 

servindo para ambos os contratantes. Por outro lado, também é certo que 

este princípio pode ser mitigado se o ajuste retratar evidente relação de 

consumo, o que permite que a interpretação seja mais favorável ao 

hipossuficiente. Deste modo, inexiste óbice para que a intervenção judicial 

restabeleça o equilíbrio contratual. Outrossim, as cláusulas contratuais, 

nos termos do artigo 47 do CDC serão interpretadas de maneira mais 

favorável ao consumidor. Nesse contexto, verifica-se que em que pese 

seja possível a retenção de valores no caso em questão (543 STJ), os 

valores cobrados pela reclamada se mostram abusivos, posto que, a 

desistência do negócio também dá ensejo ao direito à repetição das 

parcelas pagas, corrigidas monetariamente sendo assegurado ao 

adquirente nos termos do artigo 53 do CDC, de ordem pública e cogente, 

que consagra o princípio de justiça social destinado a evitar o 

enriquecimento ilícito da parte credora. Assim, em caso de desfazimento, 

retratação, desistência ou arrependimento do contrato ou negócio, o 

consumidor tem o direito de receber de volta o que pagou, evidentemente 

que descontadas as despesas administrativas da ré, feitas em relação ao 

imóvel, vejamos: Art. 53 (...) § 2º Nos contratos do sistema de consórcio 

de produtos duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas 

quitadas, na forma deste artigo, terá descontada, além da vantagem 

econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou 

inadimplente causar ao grupo. Em hipóteses como a dos autos de rescisão 

contratual por inadimplemento do devedor, o Superior Tribunal de Justiça 

entende ser razoável a retenção entre 10% e 25% do total da quantia 

paga. A propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA E 

LUCROS CESSANTES. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO 

ADQUIRENTE DO IMÓVEL. RETENÇÃO DE 15% DOS VALORES 

DESPENDIDOS. CABIMENTO. RAZOABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 

1. É entendimento do STJ que "é abusiva a cláusula que fixa a multa pelo 

descumprimento do contrato com base não no valor das prestações 

pagas, mas, no valor do imóvel, onerando demasiadamente o devedor" 

(REsp 907.856/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 19/06/2008, DJe de 1º/07/2008). 2. Quanto ao percentual da multa, a 

jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de 

contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do 

comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo 

vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. Precedentes. 3. 

Ademais, não é possível na via especial rever a conclusão contida no 

aresto atacado acerca do percentual retido a título de cláusula penal 

melhor condizente com a realidade do caso concreto e a finalidade do 

contrato, pois a isso se opõem os óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do 

STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1180352/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

20/02/2018, DJe 28/02/2018). Portanto, no caso em questão verifica-se 

que a retenção de mais de 40% dos valores já adimplidos é 

demasiadamente abusiva, de modo que, entendo plausível fixar o 

percentual de retenção em 20% (vinte por cento), assim deve a parte 

reclamada devolver a quantia de 12.692,84 (doze mil seiscentos e noventa 

e dois reais e oitenta e quatro centavos). 3.2 Do Dano Moral Quanto ao 

pedido de dano moral, é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Ademais, há de se considerar o contexto em 

que ocorridos os fatos, tendo em vista que, a parte reclamada se 

aproveitando da hipossuficiência dos consumidores, aplicou multa de 

retenção de valores abusiva. Assim, considerando o transtorno sofrido 

pela parte Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à 

Reclamada, que poderia ter solucionado o conflito administrativamente, 

sem que precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. 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$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil (2016), SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com 

resolução de mérito, tornando definitivos os efeitos da tutela, para: a) 

CONDENAR a Reclamada RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE 

LTDA. a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante WELDER 

BLOSFELD FARIA e EURIANA MARCAL DE FREITAS, valor com incidência 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC) 

e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação 

desta sentença (362 STJ). b) CONDENAR a Requerida RMEX 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA a devolução aos 

reclamantes WELDER BLOSFELD FARIA e EURIANA MARCAL DE FREITAS 

da importância de 12.692,84 (doze mil seiscentos e noventa e dois reais e 

oitenta e quatro centavos) a título de dano material, com juros de 1% (um 

por cento) a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e 

correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo (43 STJ); Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002263-32.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA CAILLAUX MENDES DOS SANTOS FONTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA OAB - MT23574-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002263-32.2019.8.11.0004 Polo Ativo: TALITA CAILLAUX 

MENDES DOS SANTOS FONTES Polo Passivo: DECOLAR.COM LTDA 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, 

verifico que a reclamada arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob o 

fundamento de que é e a relação jurídica foi realizada entre o autor e a 

proprietária do imóvel. O que não pode ser acolhido pois, a requerida 

responde solidariamente por eventuais defeitos decorrentes da prestação 

de seus serviços, nos termos dos artigos 12 e 25, §1º, da Lei n.º 

8.078/90, incumbindo ao consumidor a opção contra quem irá demandar. 

Outrossim, dispõe o art. 30 do Código de Defesa do Consumidor: 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. 

Patente a responsabilidade da reclamada, razão pela qual rejeito a 

preliminar arguida. Nesse contexto, entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO Em linhas iniciais, verifico que a matéria já 

está suficientemente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, e 

para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo ao julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A inteligência do art. 

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

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

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

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

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

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

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

sentido, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER, onde, em síntese, suscita a 

parte autora que realizou uma compra de 5 (cinco) passagens aéreas 

através do site da requerida, pagando o valor de R$ 7.531,24 (sete mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e quatro centavos). Ressalta que as 

passagens com destino internacional foram divulgadas como promoção no 

sitio eletrônico da reclamada. Ocorre que no dia 02/10/2019, a empresa 

realizou o cancelamento sob alegação de que houve um erro tarifário. 

Assim, a reclamante que se sentiu lesada, requer a condenação da 

reclamada a obrigação de fazer, cumprindo a oferta, bem como, a 

indenização pelos danos morais sofridos. Em sede de contestação, aduz 

a reclamada que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente 

demanda e que apenas deu publicidade na qualidade de Agência de 

Viagens aos produtos efetivamente estipulados e caracterizados pela EL 

AL Israel Airlines, a qual é a verdadeira responsável pela conduta alegada 

na inicial. Afirma que sua responsabilidade esta ilidida, pois, o fato decorre 

de culpa exclusiva de terceiro. Pugnando, assim, pela improcedência dos 

pedidos iniciais. Pois bem. A oferta em sítio eletrônico equivale à proposta 

e possui efeito de vincular o ofertante (arts. 427 e 429 do CC), sendo 

direito do consumidor exigir o cumprimento forçado do que foi oferecido, 

não sendo permitido ao ofertante arrepender-se. Ademais, nos termos do 

artigo 35 do CDC, se o fornecedor se recusar em cumprir a oferta, o 

consumidor poderá, alternativamente, a sua escolha: “I - exigir o 

cumprimento forçado da obrigação (...);II - aceitar outro produto ou 

prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à 

restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente 

atualizada, e a perdas e danos.” Em exame ao caso concreto, mormente 

quanto aos documentos colacionados pela parte autora, nota-se que 

houve a oferta pela reclamada, em seu sítio eletrônico, das passagens 

aéreas com os trechos partindo de São Paulo à Nova Iorque e Nova Iorque 

até Tel Aviv, pelo valor aproximado de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) 

razão pela qual a autora realizou a compra de 5 (cinco) passagens, 

pagando R$ 7.531,24 (sete mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

quatro centavos). Contudo a reclamada realizou o cancelamento não 

cumprindo com a sua obrigação. Ressalte-se que em se tratando de 

relação consumerista, a responsabilidade civil dos fornecedores de 

serviços, a cujo conceito se amolda a requerida, é objetiva (art. 14 CDC). 

Não se fazendo necessário portanto, perquirir acerca da existência de 

dolo ou culpa. Afinal, a teoria do risco do negócio ou atividade constitui 

base da responsabilidade civil objetiva para a proteção da parte mais frágil 

na relação. Ainda, as alegações da reclamada de que a responsabilidade 

é da empresa aérea, não merecem prosperar, visto que, os artigos 7º, 

parágrafo único e 25, §1º, ambos do CDC, estabelecem a 

responsabilidade solidária de todos aqueles que concorrerem para o dano. 

Portanto, não tendo a reclamada buscado resolver o problema junto a 

empresa aérea, é devida a sua responsabilização. Nesse sentido, 

menciona a jurisprudência: CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. 

ANÚNCIO PUBLICITÁRIO EM SITE DE VENDAS ? VINCULAÇÃO DO 

ANUNCIANTE À OFERTA. ERRO NA OFERTA ? QUEBRA DO VÍNCULO. 

AGÊNCIA DE VIAGEM ? LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO. 

PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO. 1. Todos os partícipes da 

cadeia de consumo que atuam no fornecimento de produtos e serviço 

estão vinculados à oferta. No caso em exame, em que a segunda 

requerida e recorrente atua com a plataforma de venda on line de 

passagem aérea, está ela vinculada aos efeitos da oferta veiculada, não 

se aplicando a mitigação da responsabilidade objeto da decisão no AgRg 

no REsp 1453920/CE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

REJEITADA. 2. Nos termos do art. 30, do CDC, o anúncio publicitário de 

produtos e serviços, veiculado por qualquer meio, vincula o anunciante. 

Não, todavia, quando o anúncio decorre de erro evidente que torna o 

preço ou alguma circunstância essencial evidentemente desproporcional 

aos praticados no mercado. (...) (TJ-DF 07058496220188070016 DF 

0705849-62.2018.8.07.0016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 

Data de Julgamento: 18/07/2018, 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

09/08/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, 

evidenciou-se que há conduta ilícita praticada pela parte promovida, de 

modo que, deve a reclamada cumprir com a obrigação de fazer, nos 

termos do art. 35, I do CDC. 3.1 DO DANO MORAL Quanto ao pedido de 

dano moral, é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Ademais, há de se considerar o contexto em que ocorridos os fatos, 

tendo em vista que, a parte autora adquiriu as passagens para um 

momento de lazer com a sua família, no entanto, teve todo o planejamento 

frustrado pela conduta da reclamada. Assim, considerando o transtorno 

sofrido pela parte Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à 

Reclamada, que poderia ter solucionado o conflito administrativamente, 

sem que precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. 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. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil (2016), SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com 

resolução de mérito, para: a) CONDENAR a Reclamada DECOLAR.COM 

LTDA a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante TALITA 

CAILLAUX MENDES DOS SANTOS FONTES, valor com incidência de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do 

Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 43 de 530



publicação desta sentença (362 STJ). B) CONDENAR a Reclamada 

DECOLAR.COM LTDA na obrigação de fazer, isto é, a cumprir com a 

oferta, garantindo a reclamante 5 (cinco) passagens aéreas para os 

destinos anteriormente contratados pelo valor de R$ 7.531,24 (sete mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e quatro centavos), no prazo de 10 

(dez) dias, a contar da publicação desta sentença, sob pena de multa 

diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada à R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado 

deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002074-54.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA RODRIGUES BELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISSOL GOMES PEREIRA OAB - MT20040/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGLISHTOWN DO BRASIL INTERMEDIACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA MACHADO CORCHS OAB - SP292218 (ADVOGADO(A))

CAMILA PETRONE ROCHA E SILVA OAB - SP232755 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002074-54.2019.8.11.0004 Requerente: NAYARA RODRIGUES 

BELO Requerido: ENGLISHTOWN DO BRASIL INTERMEDIACOES LTDA 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

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

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

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

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

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

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

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

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

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

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

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

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

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

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

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS e MORAIS, onde, em síntese, 

suscita a parte autora que em Abril de 2019 adquiriu com a reclamada um 

curso de inglês pelo valor de R$ 2.124,00 (dois mil centos e vinte quatro 

reais). O curso possuía a duração de 12 (doze) meses, todavia, em razão 

de seu trabalho estar exigindo quase a totalidade de seu tempo, somente 

conseguiu assistir 5 (cinco) aulas. Assim, em maio entrou em contato com 

a reclamada para efetuar o cancelamento do curso, todavia, o preposto 

lhe ofereceu um acordo para que efetuasse o cancelamento em agosto, 

pois assim receberia um desconto de 30%, afirma a requerente que 

aceitou o acordo pois, entendeu que não lhe seria cobrado o 

cancelamento do curso. No mês de agosto, a autora novamente entrou em 

contato para solicitar o cancelamento e solicitar o reembolso de parte do 

dinheiro pago, porém a reclamada se negou a realizar a devolução, bem 

como, lhe impôs uma multa de 30% pelo cancelamento. Em razão disso, 

requer a indenização pelos danos morais e materiais padecidos. Em sede 

de contestação, aduz a reclamada que afirma a Requerida que não 

cometeu ato ilícito pois, a o valor multa rescisória de 30% sobre o saldo 

remanescente foi claramente informado à parte autora e consta no 

contrato realizado entre as partes. Ressalta que por mera liberalidade foi 

concedida a redução da multa para o valor de 10% sobre o valor das 

parcelas vincendas assim não há que se falar em indenização. Pugnando 

pela improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem. No caso sub judice 

verifico que muito embora a requerida afirme que não violou nenhum direito 

da parte requerente e que agiu em exercício regular de direito, denota-se 

dos autos que, de fato, a cobrança da multa rescisória de 30% é abusiva. 

Isso porque, conforme se depreende dos autos, mormente dos e-mails 

acostados por ambas as partes, foi ofertado a redução da multa 

rescisória para o percentual de 10% do valor das parcelas vincendas, 

caso a autora permanecesse com o contrato pelo período de carência de 

3 (três) meses; todavia, a reclamada não cumpriu com o valor ofertado. 

Nesse contexto, nos termos do artigo 35 do CDC, se o fornecedor se 

recusar em cumprir a oferta, o consumidor poderá, alternativamente, a sua 

escolha: I - exigir o cumprimento forçado da obrigação (...); II - aceitar 

outro produto ou prestação de serviço equivalente; III - rescindir o 

contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, 

monetariamente atualizada, e a perdas e danos. Dessa forma, se a parte 

autora aceitou a proposta e permaneceu com o contrato nas condições 

ofertadas pela parte requerida, esta fica vinculada a proposta, não 

podendo se arrepender posteriormente ou realizar cobrança superior ao 

ofertado. Destarte, inegável que a cobrança da multa rescisória no 

percentual de 30% (trinta por cento) caracteriza conduta ilícita diante da 

oferta não honrada, gerando consequentemente o direito do consumidor 

ao cumprimento forçado da oferta, mediante o pagamento do percentual 

ofertado, bem como a restituição dos valores pagos a maior, devidamente 

corrigidos. 3.1 Do Dano Material In casu, nota-se que a parte autora alega 

ter suportado dano material no valor de R$ 708,00(setecentos e oito 

reais), em decorrência da cobrança indevida. Assim pleiteia a devolução 

deste valor devidamente corrigido. Todavia, analisando as provas e os 

elementos fáticos disponíveis nos autos, verifica-se que o valor total do 

curso contratado é de R$ 2.124,00 (dois mil reais cento e vinte e quatro 

centavos) e o valor da parcela de R$ 177,00 (cento e setenta e sete 

reais). Nesse contexto, considerando o mencionado período de carência 

de três meses, o valor do saldo remanescente é de R$ 1.593,00 (mil 

quinhentos e noventa e três reais), valor este que descontando a multa de 

10%, totaliza R$ 1.433,70 (mil quatrocentos e trinta e três reais e setenta 

centavos). Considerando que a reclamada aplicou a multa de 30% do valor 

do saldo remanescente à época do cancelamento, isto é, após os três 

meses de carência (1.593 – 30% = 1.115,1), a diferença entre o valor 

devolvido e o que deveria ter sido realmente devolvido, totaliza na verdade 

R$ 318,60 (trezentos e dezoito reais e sessenta centavos). Portanto, 

entendo ser cabível a devolução a título de dano material, no que tange a 

quantia R$ 318,60 (trezentos e dezoito reais e sessenta centavos), nos 

termos do art. 35, III do CDC. 3.2 Do Dano Moral Quanto ao pedido de dano 

moral, é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Ademais, há de se considerar o contexto em que ocorridos os fatos, 

tendo em vista que, a parte reclamada ofertou a redução da multa 

rescisória para 10% caso a autora permanecesse por três meses sem 

rescindir o contrato, fato que induziu a mesma a não rescindir em um 

primeiro momento, no entanto, após ter a parte autora aceitado a oferta, a 

reclamada não cumpriu com a porcentagem ofertada. Assim, 

considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante e o caráter 

punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que poderia ter solucionado o 

conflito administrativamente, sem que precisasse chegar ao Judiciário, 

tenho que é cabível a indenização por danos morais. 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 
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dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil (2016), SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO 

INICIAL, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR a Reclamada 

ENGLISHTOWN DO BRASIL INTERMEDIACOES LTDA. a pagar a quantia de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais 

ocasionados ao Reclamante NAYARA RODRIGUES BELO, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 

405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (362 STJ). b) CONDENAR a Requerida 

ENGLISHTOWN DO BRASIL INTERMEDIACOES LTDA a devolução ao 

reclamante NAYARA RODRIGUES BELO da importância de R$ 318,60 

(trezentos e dezoito reais e sessenta centavos) a título de dano material, 

com juros de 1% (um por cento) a partir da citação (artigos 404 e 405 do 

Código Civil) e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo 

(43 STJ); Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado 

deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002354-25.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GEISA FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002354-25.2019.8.11.0004 Polo Ativo: GEISA FERRARI Polo 

Passivo: CLARO S.A. Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 

2.2 DO MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c 

NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, onde, em síntese, suscita a 

parte autora que contratou um pacote de internet e telefone fixo da 

reclamada na data de 03/04/2019, após algum tempo de uso, contratou 

também o serviço de celular, através da compra de um chip, de número 

61-99169-5314. Contudo, em razão de se mudar de Brasília-DF para a 

região de Barra do Garças-MT teve que encerrar o contrato de internet e 

telefone fixo, tendo em vista que a empresa NET não fornece os serviços 

no local mencionado. Ressalta que questionou a reclamada se mantivesse 

o número de celular ainda assim teria que pagar a multa rescisória pela 

fidelização contratual e foi informada pela mesma que não seria cobrada. 

Contudo, ao contrário do que lhe foi informado, a reclamada cobrou 

valores indevidos após o cancelamento, bem como, a multa por 

fidelização. Assim pleiteia a reclamante o ressarcimento dos valores 

pagos indevidamente e a indenização pelos danos materiais sofridos. Em 

sede de contestação, afirma que não há nenhum dano passível de 

indenização sofrido pela parte autora. Ressalta que foi claramente 

informado à parte autora que a haveria isenção da multa por fidelização se 

a mesma encaminhasse o comprovante de endereço da nova localidade, 

bem como, em relação aos serviços móveis em razão da desvinculação 

do contrato, seria cobrada multa de permanência e a franquia 

correspondente ao cancelamento. Assevera que a multa cobrada decorre 

do valor proporcional ao período de contrato restante. Pugnando pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem. No caso sub judice verifico 

que muito embora a requerida afirme que não violou nenhum direito da 

parte requerente e que agiu em exercício regular de direito, denota-se dos 

autos que, de fato, a cobrança da multa por desvinculação é abusiva. Isso 

porque, conforme se depreende dos autos, mormente das provas 

acostadas por ambas as partes, foi ofertado a isenção da multa 

rescisória, caso a autora enviasse o comprovante de endereço da nova 

localidade em nome próprio; todavia, a reclamada não cumpriu com o que 

foi ofertado. Nesse contexto, nos termos do artigo 35 do CDC, se o 

fornecedor se recusar em cumprir a oferta, o consumidor poderá, 

alternativamente, a sua escolha: I - exigir o cumprimento forçado da 

obrigação (...); II - aceitar outro produto ou prestação de serviço 

equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia 

eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e 

danos. Dessa forma, se a parte autora aceitou a proposta e enviou o 

comprovante nas condições solicitadas pela parte requerida, esta fica 

vinculada a proposta, não podendo se arrepender posteriormente ou 

realizar cobrança superior ao ofertado. Destarte, inegável que a cobrança 

da multa rescisória mesmo após a comprovação de que no novo endereço 

da reclamante não havia os serviços prestados pela reclamada, 

caracteriza conduta ilícita diante da oferta não honrada, gerando 

consequentemente o direito do consumidor ao cumprimento forçado da 

oferta, mediante isenção ofertada, bem como a restituição dos valores 

pagos a maior, devidamente corrigidos. 3.1 Do Dano Material In casu, 

nota-se que a parte autora alega ter suportado dano material no valor de 

R$ 244,13 (duzentos e quarenta e quatro reais e treze centavos), em 

decorrência da cobrança indevida. Assim pleiteia a devolução deste valor 

em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC. Dessa forma, 

analisando as provas e os elementos fáticos disponíveis nos autos, 

verifica-se que, de fato, tal valor foi cobrado indevidamente, entretanto, 

deve ser restituído na forma simples. Portanto, entendo ser cabível a 

devolução a título de dano material, no que tange a quantia R$ 244,13 

(duzentos e quarenta e quatro reais e treze centavos), nos termos do art. 

35, III do CDC. 3.2 Do Dano Moral Quanto ao pedido de dano moral, é clara 

a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da 

Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Ademais, há 

de se considerar o contexto em que ocorridos os fatos, tendo em vista 

que, a parte reclamada ofertou a isenção da multa se a autora 

comprovasse o novo endereço em localidade não abrangida pelos 

serviços da reclamada no entanto, após ter a parte autora aceitado a 

oferta, a reclamada não cumpriu com a isenção ofertada. Assim, 

considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante e o caráter 

punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que poderia ter solucionado o 

conflito administrativamente, sem que precisasse chegar ao Judiciário, 

tenho que é cabível a indenização por danos morais. 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 
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econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil (2016), SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO 

INICIAL, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR a Reclamada 

CLARO S.A. a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante GEISA 

FERRARI, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a 

partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). b) CONDENAR a 

Requerida CLARO S.A. a devolução ao reclamante GEISA FERRARI da 

importância de R$ 244,13 (duzentos e quarenta e quatro reais e treze 

centavos) a título de dano material, com juros de 1% (um por cento) a 

partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária 

pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo (43 STJ); Fica a parte condenada 

ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não 

houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos 

termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

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

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

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011806-76.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MADEF COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CARVALHO DA MOTA OAB - MT28413-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO AIRES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011806-76.2015.8.11.0004 Promovente: MADEF COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP Promovido: RODRIGO AIRES 

DOS SANTOS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência 

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

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. (Destaquei e negritei). Inicialmente, 

anoto que, independentemente de ser o processo de conhecimento ou de 

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

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

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

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

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

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

princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

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

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

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

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

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

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

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

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, o reclamante após ser 

intimado para promover o andamento do feito conforme ID 24655256, 

indicando endereço atualizado do promovido, se manteve inerte, de forma 

que incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse sentido: 

AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO 

EXEQUENTE – APELAÇÃO – Extinção do processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da 

causa – Exequente que, apesar de intimado pessoalmente a dar 

andamento ao feito, quedou-se inerte – Caso em que a extinção foi 

requerida pelo executado – Sentença mantida. Recurso não provido. 

(TJ-SP - AC: 10012227620178260426 SP 1001222-76.2017.8.26.0426, 

Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 10/07/2019, 11ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2019) (Grifei) Dessa forma, 

compulsando os autos, verifico que a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a 

inércia da parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 

9.099/95, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

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

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010348-87.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTE CARRIJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIANA CARVALHO FERREIRA OAB - MT0016326A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B M AGRO REPRESENTACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010348-87.2016.8.11.0004 Promovente: CLEMENTE CARRIJO 

DA SILVA Promovido: B M AGRO REPRESENTACOES LTDA - ME Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

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

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

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

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

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

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

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

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

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

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

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

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

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

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

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

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

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

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

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

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

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

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

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, o reclamante após ser 

intimado para promover o andamento do feito conforme ID 24689764, 

indicando endereço atualizado do promovido, se manteve inerte, de forma 

que incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse sentido: 

AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO 

EXEQUENTE – APELAÇÃO – Extinção do processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da 

causa – Exequente que, apesar de intimado pessoalmente a dar 

andamento ao feito, quedou-se inerte – Caso em que a extinção foi 
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requerida pelo executado – Sentença mantida. Recurso não provido. 

(TJ-SP - AC: 10012227620178260426 SP 1001222-76.2017.8.26.0426, 

Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 10/07/2019, 11ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2019) (Grifei) Dessa forma, 

compulsando os autos, verifico que a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a 

inércia da parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 

9.099/95, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

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

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

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002058-37.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR GOMES DE MIRANDA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAQUE SANTOS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002058-37.2018.8.11.0004 Promovente: LUCIMAR GOMES DE 

MIRANDA DOS SANTOS Promovido: ISAQUE SANTOS SILVA Vistos, etc. 

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

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

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

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

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

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (Destaquei e negritei). O Exequente foi devidamente 

intimado para indicar localização dos bens a penhora, manifestando a 

impossibilidade de cumprimento e pugnando pela extinção do processo, e 

consequente expedição da certidão da dívida. Vislumbro, na presente 

demanda, que a impossibilidade de indicar meios para saldar a dívida 

contraída com o requerente é causa de extinção da execução por 

ausência de condição de procedibilidade, no entanto, não exclui a dívida. 

Assim sendo, visto não ser possível o prosseguimento da execução, por 

ausência de bens penhoráveis e outros meios viáveis de cumprimento da 

obrigação, vejo por bem extingui-la. Neste sentido, tem-se a jurisprudência 

do TRT da 13º Região: AGRAVO DE PETIÇÃO DA EXEQUENTE. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA PROTESTO DE SENTENÇA JUDICIAL. 

POSSIBILIDADE. É cabível a expedição de ofício a tabelionato para 

protesto de sentença condenatória transitada em julgado, quando há 

dificuldade em efetivar a execução do débito. Orientação Jurisprudencial 

nº 16 desta Seção Especializada em Execução. (TRT-4 - AP: 

00537002220085040373 RS 0053700-22.2008.5.04.0373, Relator: MARIA 

DA GRAÇA RIBEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 01/07/2014, 3ª Vara 

do Trabalho de Sapiranga) Bem como o ENUNCIADO 76 DO FONAJE: No 

processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens 

para a garantia do débito, expede-se a pedido do exequente certidão de 

dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e 

SERASA, sob pena de responsabilidade. Assim, da mesma forma, 

necessário se faz, a expedição de certidão a fim de que o requerente 

possa, quando souber que há bens passiveis de penhora em nome do 

requerido ou outra forma de cumprir a obrigação, pleitear tal feito em Juízo. 

3. DISPOSITIVO Ante o exposto, SUGIRO EXTINÇÃO da presente ação, 

com fulcro no art. 485, IV do Código de Processo Civil c/c artigo 53, § 4º 

da Lei 9.09/95. Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de dívida, 

arquivando-se, em seguida, com as cautelas de praxe. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VILARINHO GUIMARAES OAB - GO50995 

(ADVOGADO(A))

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

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002516-20.2019.8.11.0004 Promovente: ANTONIO CARLOS 

BARBOSA Promovido: CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE BARRA DO 

GARCAS . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 

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

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

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde a parte 

autora, em resumo, aduz que em decorrência de um bloqueio no seu 

imóvel quando na verdade deveria ter ocorrido em um homônimo, foi 

obrigada a ingressar com embargos de terceiro para retirar a restrição, 

causando-lhe prejuízo material e moral. Em sede de contestação, 

preliminarmente, a reclamada requereu o reconhecimento da ilegitimidade 

passiva, visto que o Cartório não tem personalidade jurídica, não podendo 

ser parte na ação. Com efeito, o exame da preliminar aduzida merece ser 

acolhida. É orientação dos Tribunais Superiores que o Cartório não possui 

personalidade jurídica, devendo ser responsabilizado o tabelião 

responsável na época dos fatos, neste sentido: DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE CONFIRMOU A TUTELA 

ANTECIPADA CONCEDIDA DE DETERMINAÇÃO DO CANCELAMENTO DO 

PROTESTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. O CARTÓRIO 

EM SI NÃO POSSUI PERSONALIDADE JUDICIÁRIA, DEVENDO AS AÇÕES 

RELATIVAS A RESPONSABILIZAÇÃO DOS ATOS EXTRAJUDICIAIS SEREM 

PROPOSTAS CONTRA O PRÓPRIO TITULAR DA SERVENTIA OU 

REGISTRO. PRECEDENTES. ANÁLISE DAS DEMAIS PRELIMINARES (PERDA 

DO OBJETO E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR) E MÉRITO RECURSAL 

PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA, JULGAR 

EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 

485, VI, DO CPC. 1. Cuidam os autos de Apelação Cível interposta pelo 

Cartório Aguiar – 8º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos –, em face 

da sentença prolatada às fls. 74/76, que julgou provido a pretensão 

autoral de cancelamento de protesto, confirmando a tutela antecipada 

concedida, bem como condenou ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa. 2. Atualmente, o 

entendimento jurisprudencial e doutrinário acerca do tema é de que o 

cartório não tem personalidade jurídica, já que se trata de mero feixe ou 

complexo de competências. Na verdade, o detentor da personalidade é o 

notário ou registrador: é ele quem exerce direitos e assume deveres e tem 

um querer e um agir próprio e, no exercício de suas atribuições, exprime 

suas decisões e age em nome próprio e não manifesta a vontade ou ação 

do Estado, já que não é um órgão ou funcionário público em sentido estrito. 

3. Na espécie, havendo a ação sido proposta contra o Cartório Aguiar – 8º 

Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos –, e não contra o seu titular, 

deveria o MM Juiz ter extinto o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, VI, do CPC. 4. Recurso conhecido e PROVIDO para, 

acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguir o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. ACÓRDÃO: 

Vistos, relatados, e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 

0403141-68.2010.8.06.0001, em que figura recorrente/recorrido as Partes 

acima indicadas ACORDA a Terceira Câmara de Direito Privado deste e. 

Tribunal de Justiça, sem divergência de votos, por CONHECER do recurso 

para julgar-lhe PROVIDO, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 11 de 

setembro de 2019. Desa. Maria Vilauba Fausto Lopes Presidente Do Órgão 

Julgador Des. Sérgio Luiz Arruda Parente Relator (TJ-CE - APL: 
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04031416820108060001 CE 0403141-68.2010.8.06.0001, Relator: SERGIO 

LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 11/09/2019, 3ª Câmara 

Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2019) Execução de título 

extrajudicial. Cartório não tem personalidade jurídica nem judiciária. 

Responsabilidade do tabelião à época dos fatos pelos atos inerentes à 

delegação. Impossibilidade de transferência da responsabilidade ao 

sucessor. Precedentes do STJ. Preliminar de ilegitimidade passiva 

acolhida. Agravo de instrumento provido pelo relator. (TJ-RJ - AI: 

00579969220168190000 RIO DE JANEIRO CAMPO GRANDE REGIONAL 5 

VARA CIVEL, Relator: BERNARDO MOREIRA GARCEZ NETO, Data de 

Julgamento: 26/01/2017, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

02/02/2017) Vale ressaltar que mesmo após alegação do demandado, a 

parte autora não manifestou interesse em alterar o polo passivo, assim, 

devido o reconhecimento da ilegitimidade passiva do reclamado. 3. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

julgamento de mérito nos termos do art. 485, VI, em razão da ilegitimidade 

passiva. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. 

Arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002364-69.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SCHENNYA ARLLEN BASTOS ECHEVERRIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002364-69.2019.8.11.0004 Requerente: SCHENNYA ARLLEN 

BASTOS ECHEVERRIA Requerido: BANCO BRADESCO Vistos, etc. 1. 

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

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

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

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

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

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

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

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

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

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

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

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

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

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

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

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

OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde, 

em síntese, afirma a parte autora que possui um contrato de um cartão de 

crédito com a reclamada. Suscita que em 19 de outubro de 2019, entrou 

em contato com a requerida pois a fatura do mês não havia sido enviada, 

momento em que foi informada que a fatura foi parcelada em 15 (quinze) 

vezes, ressalta que o parcelamento foi feito sem a sua autorização. 

Afirma que a reclamada procedeu dessa forma pois, efetuou o pagãmente 

de faturas em atraso e que as faturas dos meses 07, 08 e 09 foram 

enviadas como se não tivessem sido pagas. Ressalta que foi orientada 

pelos atendentes a efetuar o pagamento subtraindo os juros. Assim, 

requer o cancelamento do “parcelamento fácil”, pois a reclamada está 

cobrando valores que já foram pagos. Em sede de contestação, afirma a 

reclamada que a parte reclamante tinha conhecimento do contrato e que 

utilizou os serviços da reclamada. Ressalta que ao contrário do que afirma 

a parte autora, os débitos são devidos pois, referem-se aos encargos e 

juros resultantes do parcelamento de crédito rotativo. Afirma que o 

parcelamento fácil inclui encargos menores do que o serviço que a autora 

possuía. Assevera que a autora não comprovou suas alegações. 

Pugnando assim pela improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem. No 

caso sub judice verifico que muito embora a parte requerente afirme que a 

requerida tem realizado cobranças indevidamente, denota-se dos autos 

que a parte autora, afirma em sua inicial que realizou pagamentos em 

atraso, sendo certo que em decorrência dos atrasos haveriam cobranças 

a título de encargos. Outrossim, verifica-se que a parte autora não 

realizou o pagamento do valor total das faturas, realizando pagamentos a 

menor (fatura do mês 08/2019 e 09/2019 – ID 25584413). Dessa forma, 

diante da ausência de pagamento do saldo devedor remanescente, 

evidente que a dívida da parte autora foi aumentando gradativamente, 

devido a incidência de juros e encargos moratórios. Ademais, denota-se 

por meio das faturas em anexo, que além de ter pago valores a menor a 

parte autora efetuava os pagamentos em atraso. Logo, restou 

comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de pagamento tempestivo 

pela Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano 

moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido agiu em 

exercício regular de direito (art. 188, I do CC) e, assim, está acobertado 

pela excludente da responsabilidade civil. Deste prisma, a situação trazida 

ao conhecimento do judiciário deva ser sopesada de forma individual e 

cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das ações reparatórias 

nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que 

passe por uma desagradável situação em um acontecimento da vida que 

evidencie tão somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o 

dever de reparar o “mal causado”. No que diz respeito ao dano moral, não 

verifico na espécie versada a sua ocorrência, pois restou suficientemente 

comprovado que os envolvidos não foram expostos a situação vexatória, 

indigna ou injusta, de modo que caberia a parte autora ter apresentado 

provas suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS OAB - MT25091/O (ADVOGADO(A))
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SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000019-96.2020.8.11.0004 Promovente: SELMA DE PAULA E 

SILVA; KASSIO DE PAULA MOURA; LUANA PAULA MOURA Promovido: 

SEGURADORA LÍDER Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Antes de 

adentrar no mérito da demanda, necessário se faz analisar a legitimidade 

para ingresso da ação no presente Juizado. Se extrai dos autos que a 

parte autora SELMA requer INDENIZAÇÃO em cumulação com pedido o 

reconhecimento da união estável post mortem com o segurado ao qual 

pretende receber o seguro DPVAT. No entanto, os Juizados Especiais não 

são competentes para dirimir situações que envolvam direito de família. 

Neste sentido menciona a Lei 9.278/96: Art. 9° Toda a matéria relativa à 

união estável é de competência do juízo da Vara de Família, assegurado o 

segredo de justiça Ainda, destaco: CIVIL. TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO. 
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ANTIGA RESIDENCIA DO CASAL. RESPONSABILIDADE PELO 

PAGAMENTO. MATÉRIA INCIDENTAL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO 

DE UNIÃO ESTÁVEL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

1.Havendo necessidade de reconhecimento e dissolução de união estável 

para apreciação da lide, afasta-se a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis. 2.Nos termos do art. 9º da Lei 9.278/96, a competência para o 

conhecimento da matéria referente ao reconhecimento da união estável é 

das Varas de Família. 3.Recurso conhecido. Sentença cassada. 

Reconhecida a incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis. 

4.Sem sucumbência. (TJ-DF - ACJ: 20140610015495 DF 

0001549-70.2014.8.07.0006, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, 

Data de Julgamento: 04/11/2014, 2ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

05/11/2014 . Pág.: 271) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

QUESTÃO PREJUDICIAL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA A CAUSA. 

EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO 

PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71006187066, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 

29/09/2016). (TJ-RS - Recurso Cível: 71006187066 RS, Relator: Luís 

Francisco Franco, Data de Julgamento: 29/09/2016, Terceira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/10/2016) 

Assim, inconteste é a incompetência absoluta do presente Juízo para 

analisar a demanda. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil e Art. 51, II da Lei 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revogo 

liminar eventualmente concedida. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000810-02.2019.8.11.0004 Promovente: VANESSA CAMPOS 

DA SILVA Promovido: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O 

promovido aduz em preliminar PRESCRIÇÃO, considerando que prescreve 

em três anos a pretensão de reparação cível a partir da data da 

negativação. No entanto, a situação descrita nos autos é amparada pelo 

artigo 27 do CDC, onde prevê a prescrição de cinco anos, iniciados a 

partir do último desconto. Vejamos: E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E 

DE RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADAS - PRESCRIÇÃO - 

APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS DO ART. 27 

DO CDC – TERMO INICIAL – ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO – EXTINÇÃO 

DO FEITO – APLICAÇÃO DAS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em nulidade da sentença, 

visto que não haveria necessidade de prévia intimação da parte autora 

para se manifestar sobre a prescrição, seja por se tratar de vício 

insanável, que atrai a incidência do Enunciado n. 03 da Enfam, ou ainda em 

razão da previsão contida no art. 487, § 1º, do CPC. O caso do 

consumidor que é lesado por fraude praticada por terceiros, que contraem 

empréstimo bancários em seu nome, enquadra-se na chamada 

responsabilidade por fato do serviço (CDC, arts. 12 e 14). No caso de 

responsabilidade por fato do serviço, incide o prazo prescricional 

quinquenal do art. 27 do CDC, cujo termo inicial é a data do último desconto 

indevido. Se entre o desconto da última parcela e a propositura da 

demanda decorreram mais de cinco anos, encontra-se operada a 

prescrição da pretensão autoral. (TJ-MS - APL: 08002442120188120044 

MS 0800244-21.2018.8.12.0044, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, 

Data de Julgamento: 27/03/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

29/03/2019) Assim, merece REJEIÇÃO a presente preliminar. Diante da 

apresentação do contrato, ambas partes afirmaram que seria necessário 

a extinção em razão da necessidade de perícia, no entanto, a parte autora 

devidamente intimada (id. 26222130) para assinar declaração na 

secretaria de que a assinatura não lhe pertence, manteve-se inerte, 

devendo ser acolhido o documento apresentado, visto que a autora não 

demonstrou elementos que demonstrasse a necessidade de perícia. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

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

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

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

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

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

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

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. A parte 

autora ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS, onde afirma que teve seu nome inserido indevidamente 

nos órgãos de proteção, no valor de R$172,95 (cento e setenta e dois 

reais e noventa e cinco centavos), aduzindo que não vinculo comercial 

com a empresa. Em sua defesa, a empresa afirma que a parte autora 

contratou serviço de plano de televisão na data de 12.06.2014. Assevera 

que a autora efetuou várias ligações na empresa para alteração de 

pacotes, mudança de endereço, e devolução dos equipamentos no 

momento do cancelamento. Aduz que não honrou com o pagamento de 

algumas faturas, gerando o débito discutido. Apresenta contrato, OS de 

instalação e faturas em anexo. Devidamente intimada a parte autora, 

conforme ID 26222130, para assinar na secretaria do Juizado documento 

que afirma não se tratar de sua assinatura no contrato apresentado pelo 

reclamado, manteve-se inerte. Devendo, portanto, ser reconhecido a 

legitimidade da cobrança em discussão. Assim, verifica-se a legitimidade 

da cobrança discutida, tendo em vista que a autora não se incumbiu de 

comprovar o pagamento das parcelas oriunda do contrato entre as partes. 

Desse modo, forçoso reconhecer que o promovido agiu no exercício 

regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in 

verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima 

defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a 

reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 3. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifica-se que na presente demanda, a reclamada 

comprovou o vínculo contratual e a origem do débito, demonstrando a 

atitude indevida do reclamante. Assim, ingressando a parte autora com 

ação de indenização moral, sabendo que a dívida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Neste sentido: E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – 

A Ç Ã O  D E  C O N H E C I M E N T O  D E  N A T U R E Z A 

CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

E LIBERAÇÃO DO MÚTUO EM FAVOR DA AUTORA – VALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – TENTATIVA DE OBTENÇÃO DE 

VANTAGEM INDEVIDA – MULTA CORRETAMENTE APLICADA – RECURSO 

DESPROVIDO. I- Havendo provas sólidas de que autor livre e 

conscientemente contratou com a instituição financeira, a obtenção de 

empréstimo consignado, tendo ainda recebido o crédito respectivo, correta 
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a sentença que declarou a validade da contratação, objeto da demanda. II- 

Constatado que o autor alterou a verdade dos fatos e valeu-se do 

processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, 

correta a imposição de multa por litigância de má-fé. Afinal, trata-se de lide 

manifestamente temerária, na qual pretendia o autor obter lucro fácil, 

movimentando desnecessariamente a máquina judiciária. (TJ-MS - AC: 

08006928920168120035 MS 0800692-89.2016.8.12.0035, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 09/07/2019, 2ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2019) (Grifei). Assim, é 

indiscutível a litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que 

alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), visto que oportunizado 

na impugnação comprovar o pagamento dos débitos mencionados pelo 

reclamado, manteve-se inerte, comprovando-se a lide temerária. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. SUGIRO pela condenação de LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da 

parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 5% (cinco por cento) do valor da 

causa, em favor da Reclamada. Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95 c/c artigo 85, §2º do CPC, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de 10% sobre o valor da causa em honorários advocatícios em 

favor da parte contrária e 10% sobre o valor da causa referente as 

custas processuais. Revogo liminar eventualmente concedida. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001847-64.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES ARMANDO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES ARMANDO OAB - MT0015874A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAN REMO CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANMATTA RARYME SOUZA OAB - GO42261 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001847-64.2019.8.11.0004 Promovente: DEBORA SUZANA 

RAMOS DE MORAES ARMANDO Promovido: SAN REMO CONSTRUCOES E 

INCORPORACOES SPE LTDA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINAR Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, 

motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

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

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

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

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

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

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

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

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

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

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

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

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

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

alegação futura de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO 

DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS, 

afirmando, em resumo, que no dia 28.12.2015 assinou um contrato de 

promessa de compra e venda com objetivo de adquirir uma cota, em 

regime de multipropriedade, na cidade de Caldas Novas-GO, sendo o valor 

do contrato de R$20.900,24, a serem pagos em 72 prestações de 

R$254,17 (duzentos e cinquenta e quatro reais e dezessete centavos). 

Assevera que no mês de fevereiro/2019 desloucou-se até o local para 

verificar como estava a construção, visto que a entrega estava prevista 

para julho/2019 e no local não havia quase nada construído. Alega que 

recebeu uma ligação em abril/2019 alterando a data de entrega para 

2021/2022, onde afirmou não ter mais interesse e encaminhou um e-mail 

solicitando a rescisão contratual com a devolução do valor pago. Aduz 

que passados alguns dias recebeu uma carta da reclamada informando 

que a cota foi cancelada por inadimplência, sendo tal atitude indevida, pois 

solicitou o cancelamento diante da quebra de contrato pela ré. A 

reclamada em sua defesa assevera que possuía até a data de 31.06.2019 

para entregar a construção da Torre A, conforme previsão contratual, e 

que a autora ao deixar de efetuar o pagamento das prestações, gerou o 

inadimplemento do contrato, e sua consequente rescisão. Afirma que em 

razão da rescisão exclusiva da autora, deve arcar com o pagamento de 

juros e multas, podendo restituir a quantia de R$719,66 (setecentos e 

dezenove reais e sessenta e seis centavos). Pois bem. Analisando 

detidamente os documentos constantes no processo, verifica-se que 

diferentemente do alegado na inicial, a autora efetuou o pagamento das 

parcelas até novembro/2018, e solicitou o distrato em abril/2019, estando 

em débito com 05 (cinco) prestações, sendo que apesar de alegar na 

inicial, não apresentou os comprovantes de pagamentos entre os meses 

de dezembro a fevereiro/2019, não podendo ser reconhecidos. No caso, 

pelos e-mails em anexo, realmente se confirma que no mês de 

fevereiro/2019, a reclamada informou sobre a prorrogação do contrato, no 

entanto, a autora somente pleiteou a rescisão em abril/2019, quando na 

verdade já estava inadimplente. Assim, entendo que a rescisão deve ser 

atribuída pela autora, vez que já estava inadimplente desde 12/2018, e 

ainda não tinha ocorrido nenhum descumprimento contratual por parte da 

ré, considerando que a entrega do imóvel estava prevista para julho/2019. 

Sendo certo que somente após esse período poderia ser atribuído a 

responsabilidade da reclamada, o que não é o caso dos autos. Com efeito, 

entendo que ainda que a culpa exclusiva da rescisão tenha sido da 

autora, pela sua inadimplência, deve haver a restituição do valor pago de 

forma parcial, conforme prevê a Súmula 543 do STJ: Na hipótese de 

resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel 

submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata 

restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, 

em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou 

parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao 

desfazimento. (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, 

DJe 31/08/2015) Desse modo, conforme precedentes do STJ, deve o valor 

do desconto ser calculado entre 10% a 30%, neste sentido: REsp 

1863250. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE. [...]Com efeito, o acórdão 

recorrido dirimiu a questão com base nos seguintes fundamentos (e-STJ, 

fls. 768-770): Quanto ao mérito, a possibilidade de rescisão contratual por 

iniciativa dos compradores está pacificada. Esta Câmara, seguindo 

posição pacífica da jurisprudência, tem admitido a rescisão de 

compromissos de venda e compra de bem imóvel, inclusive nas hipóteses 

de mora pelos compradores e, dependendo do caso, também de 

determinar a restituição dos valores pagos devidamente corrigidos.Com 

efeito, há de se considerar que os compradores não podem ficar 

submissos a um posicionamento da vendedora, tendo que aguardar a sua 

vontade em rescindir o contrato, sofrendo os efeitos de um ato jurídico 

que não irá prosperar. Contudo, a culpa pela rescisão, no caso, é dos 

próprios autores, que admitiram a falta de condições financeiras para 

adimplir o pactuado; assim, patente a possibilidade de rescisão por 

caracterização de arrependimento do negócio pelos autores. Ao ser 

rescindido o contrato, as partes devem retornar à situação em que se 

encontravam antes, reduzidas eventuais despesas que realizaram. E é de 

se ressaltar que os autores não usufruíram do imóvel, ou seja, não 

chegaram a se imitir na posse do bem negociado. Em casos como o 

presente, o que se admite e esta Câmara tem sustentado, por maioria, 

essa posição é o abatimento entre 10% e 30% sobre o montante pago 

para compensar as despesas administrativas com a venda, dependendo 

de fatores que podem influenciar esse percentual, como o tipo de imóvel, 

se de moradia popular ou de médio ou alto padrão, o percentual de 

adimplemento com relação ao preço total do contrato, as despesas 

previstas com o tipo de negócio e também a título de penalidade pela culpa 

da rescisão. [...] (Retirada parte do REsp 1863250). Ainda neste sentido, 
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destacamos: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESCISÃO DO 

CONTRATO POR DESISTÊNCIA DO ADQUIRENTE. RESTITUIÇÃO DOS 

VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE 

PREVISTO CONTRATUALMENTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE FORMA 

IMEDIATA. SÚMULA 543 DO STJ. RESCISÃO CONTRATUAL QUE NÃO 

IMPEDE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, SOB PENA DE 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS 85% QUE LEVA EM 

CONTA TODOS OS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO 

DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PROVIDO E RECURSO ADESIVO 

CONHECIDO E PROVIDO. 01. - Cuidam-se de Apelação interposta por SPE 

LOTE 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e Recurso Adesivo de 

ROBERTO MAMEDE STUDART SOARES, buscando a reforma de sentença 

prolatada pelo Juiz da 33ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, que julgou 

parcialmente procedente a ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de 

Valores e Danos Morais, proposta por Roberto Mamede Studart Soares. 

02.- No mérito, a controvérsia cinge-se ao exame de contrato de 

promessa de compra e venda de imóvel, no qual consta suposta 

abusividade de (i) cláusula contratual que prevê a devolução do valor 

pago de forma parcelada; (ii) índice a ser aplicado a título de correção 

monetária; (iii) cláusula penal contratual, a qual prevê direito de retenção 

de 25% (vinte e cinco por cento) pela construtora contratada, ora 

apelante, do valor pago pelo autor contratante, ora apelado, na hipótese 

de distrato proposto por este último; 03.- Conforme prevê o enunciado da 

Súmula nº 543 do Superior Tribunal de Justiça, "Na hipótese de resolução 

de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao 

Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das 

parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de 

culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso 

tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento." 04.- A 

correção monetária deve incidir a cada desembolso, pelo índice 

contratualmente previsto. 05.- Ao compromisso de compra e venda de 

imóvel são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, 

obedecendo os princípios gerais regentes da justiça contratual e o 

princípio da boa-fé. Por isso, mesmo dando causa à rescisão, a adquirente 

do imóvel tem direito ao recebimento dos valores pagos (CDC, art. 53). 06.- 

Em caso semelhante ao dos autos, esta 3ª Câmara de Direito Privado, 

entendeu como razoável e proporcional a retenção de 15% (quinze por 

cento) dos valores pagos 07.- Recurso de apelação conhecido e 

parcialmente provido, recurso adesivo conhecido e provido. ACÓRDÃO: 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito 

Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em em conhecer do 

apelo para dar-lhe parcial provimento e reconhecer e dar provimento ao 

recurso adesivo, nos termos do voto do relator, parte integrante deste. 

MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES Presidente do Órgão Julgador Exmo. Sr. 

JUCID PEIXOTO DO AMARAL Relator (TJ-CE - APL: 

01323034020178060001 CE 0132303-40.2017.8.06.0001, Relator: JUCID 

PEIXOTO DO AMARAL, Data de Julgamento: 22/05/2019, 3ª Câmara Direito 

Privado, Data de Publicação: 22/05/2019) APELAÇÃO. COMPROMISSO DE 

COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO 

COMPRADOR. RETENÇÃO DE VALORES. Majoração do percentual de 

retenção a 25% dos valores pagos, em consonância com os parâmetros 

fixados pelo E. Superior Tribunal de Justiça em casos análogos. JUROS DE 

MORA. Incidência a contar do trânsito em julgado. Precedentes desta C. 

Câmara. SUCUMBÊNCIA. Manutenção dos critérios fixados pelo Juízo a 

quo. Sucumbência mínima. Inteligência do art. 86, parágrafo único do 

CPC/15. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP 

10175205420168260564 SP 1017520-54.2016.8.26.0564, Relator: 

Rosangela Telles, Data de Julgamento: 02/10/2017, 2ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 02/10/2017) APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO 

ADESIVO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. 

RETENÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. DEVOLUÇÃO NA 

FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal ao Apelante em postular pela 

devolução do valor, na forma simples, visto que na sentença recorrida não 

houve condenação à restituição em dobro. 2. O c. STJ pacificou o 

entendimento, via Súmula 543, que, nas ações de rescisão contratual de 

imóvel, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo 

promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do 

promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o 

comprador quem deu causa ao desfazimento. 3. Nas hipóteses de 

rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por 

inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de 

retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga, 

devendo ser mantido o valor fixado na sentença. Precedentes do STJ. 4. 

Quanto à correção monetária, o c. STJ já firmou entendimento de que "em 

caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção 

monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir 

de cada desembolso" (STJ - AgRg no REsp 1222042/RJ), pelo INCC, 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

trânsito em julgado desta decisão, uma vez que inexiste mora anterior do 

vendedor, restando escorreita a sentença recorrida. 5. Quanto à ausência 

de sucumbência recíproca, razão não assiste ao Recorrente, pois a 

desistência do pedido de indenização por danos morais gera ao desistente 

o ônus de arcar com a sucumbência respectiva, conf. art. 90 do CPC. 

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 

(TJ-GO - Apelação (CPC): 00361978820178090051, Relator: OLAVO 

JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 18/02/2019, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: DJ de 18/02/2019) Importante mencionar que o 

valor de comissão de corretagem não é devido quando não há 

concretização do contrato, nos termos da Súmula já mencionada, onde 

destaco: PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBJETO 

DOS AUTOS DIVERSO DAQUELE ENSEJADOR DA TESE FIXADA PELO STJ 

(RESP 1.551.951/SP). ABUSIVIDADE DA RETENÇÃO DA COMISSÃO DE 

CORRETAGEM QUANDO O CONTRATO NÃO SE CONCRETIZA. 

OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. SUMULA 543 STJ. 

INADMISSÃO DA RECLAMAÇÃO. 1. A reclamação proposta é 

inadmissível, pois, a despeito de apontar o REsp 1.551.951/SP, submetido 

ao rito dos repetitivos, como precedente a fundamentar a sua pretensão, a 

tese firmada no julgado citado, não se relaciona à tese a defendida pelo 

reclamante. 2. Diferentemente do objeto atinente ao REsp 1.551.951/SP, a 

presente demanda versa sobre contrato rescindido, não sendo, portanto, 

objeto de discussão a validade ou não da transferência do pagamento da 

comissão de corretagem ao promitente comprador. 3. Indeferimento da 

reclamação. (Classe: Reclamação, Número do Processo: 

0024926-40.2017.8.05.0000, Relator (a): Pilar Celia Tobio de Claro, Seção 

Cível de Direito Privado, Publicado em: 30/11/2018 ) (TJ-BA - RCL: 

00249264020178050000, Relator: Pilar Celia Tobio de Claro, Seção Cível 

de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2018) CÍVIL E CONSUMIDOR. 

RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. DIREITO 

DO PROMITENTE COMPRADOR À DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES 

PAGOS. SÚMULA Nº 543 DO STJ. COMISSÃO DE CORRETAGEM. SUMULA 

Nº 98 TJRJ. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS A 

PARTIR DA CITAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL IN RE 

IPSA. VERBA INDENIZATÓRIA ADEQUADA AO CASO. A rescisão 

contratual por culpa exclusiva da promitente vendedora, gera obrigação 

de devolução de todos os valores pagos pelo comprador. Súmula nº 543 

STJ. Comissão de corretagem que deve ser totalmente restituída, uma vez 

que não se questiona a validade da cláusula contratual que prevê a 

transferência do encargo ao comprador, o que levaria à aplicação da tese 

fixada no REsp nº 1.599.511-SP, mas sim porque a rescisão do contrato 

por culpa da incorporadora implica no retorno das partes ao status quo 

ante. Observância da Súmula nº 98 deste Tribunal. Obrigação da 

incorporadora pelo pagamento das cotas condominiais e tributos 

incidentes sobre o imóvel. Juros de mora desde a citação. Dano moral in re 

ipsa, sendo a verba fixada na sentença adequada e suficiente para 

atender a finalidade punitivo-pedagógica da sanção. Provimento do 

recurso da parte autora para corrigir o erro material do dispositivo da 

sentença, adequando-o aos termos da fundamentação, fazendo constar a 

condenação da parte ré na devolução integral da parcelas pagas. E 

desprovê o recurso das rés. Unânime. (TJ-RJ - APL: 

00693504320188190001, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES 

VIEIRA, Data de Julgamento: 14/08/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL) Com 

isso, verificamos que a autora efetuou o pagamento da quantia de R$ 

8.532,94 (oito mil, quinhentos e trinta e dois reais e noventa e quatro 

centavos), devendo esse valor ser considerado para a devida restituição, 

não havendo que se falar abater o valor das parcelas inadimplentes. 

Dessa quantia deve ser abatido o percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento), pois conforme precedentes do STJ, cabe ao JUÍZO a fixação do 

percentual variável entre 10 a 30% do desconto. Assim, entendo devido a 

restituição de R$6.399,70 (seis mil, trezentos e noventa e nove reais e 

setenta centavos), devidamente atualizados com juros e correção 

monetária. 2.2.1. DANOS MORAIS No que tange aos danos morais, 
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entendo que considerando que a rescisão ocorreu por culpa exclusiva da 

compradora, diante da sua inadimplência, entendo que não há que se falar 

em danos morais. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO JULGADO 

IMPROCEDENTE – DESFAZIMENTO DE CONTRATO DE PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA POR CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE- 

COMPRADOR – DIREITO À RESTITUIÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS 

PAGAS – DANO MATERIAL – NÃO-COMPROVADO – DANOS MORAIS – 

INEXISTÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Na hipótese 

de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel 

submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata 

restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, 

em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou 

parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao 

desfazimento” (Súmula nº. 543 do Superior Tribunal de Justiça). 2. Os 

danos materiais devem ser comprovados, conforme exige o art. 402 do 

CC. 3. O descumprimento de obrigação contratual gera dano moral apenas 

se, no caso concreto, houver alguma circunstância capaz de atingir os 

direitos da personalidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 

(TJ-RR - AC: 08207481820168230010 0820748-18.2016.8.23.0010, 

Relator: Des. , Data de Publicação: DJe 02/05/2019, p.) 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito, para: a) CONDENAR a empresa reclamada SAN 

REMO CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA ao pagamento da 

quantia de R$6.399,70 (seis mil, trezentos e noventa e nove reais e 

setenta centavos), a título de danos materiais, valor com incidência de 

juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 

STJ) e correção monetária pelo INPC devida desde o efetivo prejuízo 

(Súmula 43 STJ). b) SUGIRO improcedência do pedido de danos morais. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se o processo. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

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

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

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001180-78.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH SOUZA RIBEIRO (EXECUTADO)

FRANCISCO ALMEIDA MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 1001180-78.2019.8.11.0004 Promovente: ROSELI SILVA & CIA 

LTDA - ME Promovido: ELIZABETH SOUZA RIBEIRO/ FRANCISCO ALMEIDA 

MARTINS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de 

EXECUÇÃO e conforme id. 28484768, o exequente manifestou aos autos 

informando o integral pagamento da dívida, e pugnando pela extinção do 

processo, o que merece ser acolhido. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - 

CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS - OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - 

EXTINÇÃO DO FEITO - ART. 794, INCISO I, DO CPC/73 - CABIMENTO - 

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO. - Iniciado o 

cumprimento de sentença e, com isso, tendo vindo aos autos a 

documentação que se pretendia ver exibida, resta implementada a 

obrigação. -É cabível o arbitramento de honorários advocatícios na fase 

de cumprimento de sentença, com base no artigo 85, § 2º, do novo CPC, e 

em observância ao princípio da causalidade, quando não houver o 

cumprimento espontâneo da obrigação pelo devedor. (TJ-MG - AC: 

10000170749634001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data 

de Julgamento: 24/10/0017, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 27/10/2017) Assim, merece o processo ser extinto pelo 

cumprimento da obrigação na fase executória. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, e 

SUGIRO QUE SEJA EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito ante 

o cumprimento da obrigação, e consequentemente determino o 

arquivamento dos autos. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001807-82.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JILMAR PEREIRA CASSIANO (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001807-82.2019.8.11.0004 Promovente: JILMAR PEREIRA 

CASSIANO Promovido: BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. 1 . 

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

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O promovido pugnou 

pelo indeferimento da inicial – por ausência de documento original do SPC. 

No entanto considerando que o Reclamado no mérito da sua contestação 

afirma a origem da dívida e comprova o vínculo entre as partes, forçoso 

reconhecer a veracidade do documento apresentado. Assim, REJEITO a 

preliminar discutida. Alegou ainda prescrição, sob o argumento que a 

inserção ocorreu em 09.11.2015, tendo superado três anos até o ingresso 

da ação. No entanto, a situação descrita nos autos é amparada pelo artigo 

27 do CDC, onde prevê a prescrição de cinco anos, iniciados a partir do 

último desconto. Vejamos: E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E 

DE RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADAS - PRESCRIÇÃO - 

APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS DO ART. 27 

DO CDC – TERMO INICIAL – ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO – EXTINÇÃO 

DO FEITO – APLICAÇÃO DAS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em nulidade da sentença, 

visto que não haveria necessidade de prévia intimação da parte autora 

para se manifestar sobre a prescrição, seja por se tratar de vício 

insanável, que atrai a incidência do Enunciado n. 03 da Enfam, ou ainda em 

razão da previsão contida no art. 487, § 1º, do CPC. O caso do 

consumidor que é lesado por fraude praticada por terceiros, que contraem 

empréstimo bancários em seu nome, enquadra-se na chamada 

responsabilidade por fato do serviço (CDC, arts. 12 e 14). No caso de 

responsabilidade por fato do serviço, incide o prazo prescricional 

quinquenal do art. 27 do CDC, cujo termo inicial é a data do último desconto 

indevido. Se entre o desconto da última parcela e a propositura da 

demanda decorreram mais de cinco anos, encontra-se operada a 

prescrição da pretensão autoral. (TJ-MS - APL: 08002442120188120044 

MS 0800244-21.2018.8.12.0044, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, 

Data de Julgamento: 27/03/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

29/03/2019) Assim, merece REJEIÇÃO a presente preliminar. Com isso, 

entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a 

análise de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a matéria de fato já 

está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos 
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autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma que teve 

seu nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção no valor de 

R$1.164,02 (mil, cento e sessenta e quatro reais e dois centavos), 

alegando que não efetuou nenhum negócio com o reclamado. Em sua 

defesa, o promovido assevera que o autor é titular de uma conta bancária, 

por meio do qual foram contraídos débitos e não adimplidos, apresentando 

contrato e documentos do autor no momento da abertura da conta. 

Devidamente intimada a parte autora, conforme id. 26201171, para assinar 

na secretaria do Juizado documento que afirma não se tratar de sua 

assinatura no contrato apresentado pelo reclamado e bem como fazer 

prova que não residia no endereço indicado pelo promovido, manteve-se 

inerte. Deve, portanto, ser reconhecido a legitimidade da cobrança em 

discussão. Assim, verifica-se a legitimidade da cobrança discutida, tendo 

em vista que a autora não se incumbiu de comprovar o pagamento das 

parcelas oriunda do contrato entre as partes. Desse modo, forçoso 

reconhecer que o promovido agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 3. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifica-se que na presente demanda, assim como 

em várias protocoladas neste Juizado, tratam-se de ações em que a parte 

ingressa no Juízo acreditando que a empresa não terá os documentos que 

comprovem seu vínculo contratual, e com isso terá jus a receber valor 

pelo abalo moral decorrente da negativação. Felizmente, a reclamada 

comprovou o vínculo contratual e a origem do débito, o que demonstrou a 

atitude indevida do reclamante. Assim, ingressando a parte autora com 

ação de indenização moral sabendo que a dívida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Neste sentido: E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – 

A Ç Ã O  D E  C O N H E C I M E N T O  D E  N A T U R E Z A 

CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

E LIBERAÇÃO DO MÚTUO EM FAVOR DA AUTORA – VALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – TENTATIVA DE OBTENÇÃO DE 

VANTAGEM INDEVIDA – MULTA CORRETAMENTE APLICADA – RECURSO 

DESPROVIDO. I- Havendo provas sólidas de que autor livre e 

conscientemente contratou com a instituição financeira, a obtenção de 

empréstimo consignado, tendo ainda recebido o crédito respectivo, correta 

a sentença que declarou a validade da contratação, objeto da demanda. II- 

Constatado que o autor alterou a verdade dos fatos e valeu-se do 

processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, 

correta a imposição de multa por litigância de má-fé. Afinal, trata-se de lide 

manifestamente temerária, na qual pretendia o autor obter lucro fácil, 

movimentando desnecessariamente a máquina judiciária. (TJ-MS - AC: 

08006928920168120035 MS 0800692-89.2016.8.12.0035, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 09/07/2019, 2ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2019) (Grifei). Assim, é 

indiscutível a litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que 

alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), visto que oportunizado 

na impugnação comprovar o pagamento dos débitos mencionados pelo 

reclamado, manteve-se inerte, comprovando-se a lide temerária. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. SUGIRO pela condenação de LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da 

parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 5% (cinco por cento) do valor da 

causa, em favor da Reclamada. Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95 c/c artigo 85, §2º do CPC, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de 10% sobre o valor da causa em honorários advocatícios em 

favor da parte contrária e 10% sobre o valor da causa referente as 

custas processuais. Revogo liminar eventualmente concedida. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001567-93.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA DOS SANTOS BARBOSA (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001567-93.2019.8.11.0004 Promovente: ROMILDA DOS 

SANTOS BARBOSA Promovido: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . 

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

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O Reclamado não 

alegou preliminares capazes de influenciar no mérito da demanda, sendo 

que as apresentadas revelam-se protelatórias, de forma que entendo que 

não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise 

de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a matéria de fato já 

está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos 

autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma que teve 

seu nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção no valor de 

R$192,10 (cento e noventa e dois reais e dez centavos), não tendo 

solicitado qualquer serviço que ensejasse a cobrança em discussão. Em 

sua defesa, a empresa reclamada afirma que a parte autora habilitou a 

linha telefônica conforme contrato (id. 22874688) em 09.11.2016, 

efetuando o pagamento das faturas de 12/2016 e 01/2017, e deixando de 

efetuar as demais o que gerou a cobrança discutida. A reclamante 

devidamente intimada, conforme id. 26455978, para assinar na secretaria 

do Juizado documento que afirma não se tratar de sua assinatura no 

contrato apresentado pelo reclamado, manteve-se inerte. Devendo, 

portanto, ser reconhecido a legitimidade da cobrança em discussão. 

Assim, forçoso reconhecer a licitude da cobrança discutida. Desse modo, 

forçoso reconhecer que o promovido agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 3. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 
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ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Neste sentido: E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – 

A Ç Ã O  D E  C O N H E C I M E N T O  D E  N A T U R E Z A 

CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

E LIBERAÇÃO DO MÚTUO EM FAVOR DA AUTORA – VALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – TENTATIVA DE OBTENÇÃO DE 

VANTAGEM INDEVIDA – MULTA CORRETAMENTE APLICADA – RECURSO 

DESPROVIDO. I- Havendo provas sólidas de que autor livre e 

conscientemente contratou com a instituição financeira, a obtenção de 

empréstimo consignado, tendo ainda recebido o crédito respectivo, correta 

a sentença que declarou a validade da contratação, objeto da demanda. II- 

Constatado que o autor alterou a verdade dos fatos e valeu-se do 

processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, 

correta a imposição de multa por litigância de má-fé. Afinal, trata-se de lide 

manifestamente temerária, na qual pretendia o autor obter lucro fácil, 

movimentando desnecessariamente a máquina judiciária. (TJ-MS - AC: 

08006928920168120035 MS 0800692-89.2016.8.12.0035, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 09/07/2019, 2ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2019) (Grifei). Assim, é 

indiscutível a litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que 

alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), visto que oportunizado 

na impugnação comprovar o pagamento dos débitos mencionados pelo 

reclamado, manteve-se inerte, comprovando-se a lide temerária. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. SUGIRO pela condenação de LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da 

parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 5% (cinco por cento) do valor da 

causa, em favor da Reclamada. Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95 c/c artigo 85, §2º do CPC, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de 10% sobre o valor da causa em honorários advocatícios em 

favor da parte contrária e 10% sobre o valor da causa referente as 

custas processuais. Revogo liminar eventualmente concedida. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001020-87.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HOTEL BOA VIAGEM LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT15002-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001020-87.2018.8.11.0004 Promovente: HOTEL BOA VIAGEM 

LTDA - ME Promovido: ATIVA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Decreto a 

revelia do promovido ATIVA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME, pois 

apesar de devidamente citado (id. 28922845), não compareceu na 

audiência de conciliação e não apresentou contestação. No entanto, 

ressalto que os efeitos são relativos, cabendo ao promovente a 

comprovação de suas alegações. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão 

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

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

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA, 

alegando que trata-se de empresa no ramo de hotel, e a empresa 

reclamada utilizou do serviço de hotelaria para hospedagem de seus 

funcionários, no entanto, restou o pagamento da quantia de R$3.870,00 

(três mil, oitocentos e setenta reais). Comprova a origem do débito através 

de nota fiscal e instrumento de protesto. Assevera que atualizado o valor 

consiste em R$6.044,01 (seis mil e quarenta e quatro reais e um centavo). 

Pois bem. Verifica-se que a relação comercial entre as partes resta 

devidamente comprovada através dos documentos da petição inicial. 

Assim, demonstrado a CAUSA DEBENDI da relação entre as partes, a 

presente ação de cobrança merece procedência, considerando que o 

reclamado não comprovou o devido pagamento. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: 

a) CONDENAR, o Reclamado ATIVA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - 

ME a pagar à quantia de R$3.870,00 (três mil, oitocentos e setenta reais) a 

título de dano material ao Reclamante HOTEL BOA VIAGEM LTDA - ME, e 

por se tratar de obrigação contratual, juros moratórios de 1% ao mês 

desde o evento danoso (Súmula 54 STJ) e (corrigidos monetariamente 

pelo INPC desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ). Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002270-24.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CESAR REZENDE GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1002270-24.2019.8.11.0004 Promovente: ALEXANDRE CESAR 

REZENDE GUIMARAES Promovido: B2W – COMPANHIA DIGITAL. Vistos, 

etc. 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. 2.FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR De proêmio acolho a 

retificação do polo passivo para B2W – COMPANHIA DIGITAL. A 

reclamada alega ilegitimidade passiva, visto que o autor não adquiriu o 

produto no site da empresa, e sim em site fraudulento. REJEITO a 

preliminar suscitada, pois pela análise superficial da situação não é 

possível verificar a alegação da ré, cabendo a análise do mérito da 

demanda. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). Nesse 
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contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C DANOS MORAIS, afirmando que em 13.08.2019, adquiriu no 

site da empresa AMERICANAS um fone de ouvido com previsão de 

entrega em 01.10.2019. Assevera que superados o prazo da entrega, 

efetuou reclamações junto ao site da empresa e do PROCON, ao qual foi 

solicitado prazo até 16.10, no entanto na data de 14.10.2019, a empresa 

de forma unilateral efetuou o cancelamento do compra, e por não ter 

interesse no valor e sim no produto, ingressou com a presente ação, 

efetuando o deposito do valor do produto (id. 24982994). Em sua defesa, 

a empresa alega que não existe relação comercial entre as partes pois o 

autor efetuou a compra do produto em site falso. No entanto sua 

contestação é bem genérica no sentido que o produto contestado 

(Maquina de Lavar) não se refere ao produto discutido no processo. Pois 

bem. Inicialmente, diante da patente relação de consumo, necessário 

inverter o ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC, cabendo a 

empresa reclamada apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor, conforme artigo 373, II do CDC. Analisando detidamente os 

documentos apresentados pelo autor na inicial, verifica-se que teve vários 

contatos com a empresa ré que demonstram que a compra foi realizada 

em site legitimo, de modo que não há que se falar em compra em site 

fraudulento. Em que pese as alegações da reclamada, não comprovou a 

devida entrega do produto, e o fato de cancelar a compra sem qualquer 

justificativa ou opção ao consumidor, não está de acordo com a 

determinação contida no CDC, que expressa: Art. 35. Se o fornecedor de 

produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou 

publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: I 

- exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, 

apresentação ou publicidade; II - aceitar outro produto ou prestação de 

serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à restituição de 

quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas 

e danos. Assim, verifica-se que a empresa apesar de ter resolvido a 

situação de forma administrativa, devolvendo o valor do produto, não 

concedeu ao consumidor a opção de escolha, visto que pretende receber 

o produto, inclusive pelo fato da ré não comprovar que não tem mais 

disponibilidade no produto. Desse modo, devido a determinação da 

obrigação de fazer, considerando que o autor já efetuou o deposito em 

juízo do valor do produto (id. 24980139). 2.2.1. DANOS MORAIS Para que 

se imponha a condenação por dano moral necessário apenas a 

demonstração da conduta lesiva e do nexo de causalidade. In casu, 

restou incontroverso que o produto não fora entregue. Posto isto, entendo 

que a responsabilidade da promovida esta indubitavelmente configurada. 

Com efeito, a promovente trouxe aos autos satisfatória documentação 

onde, de forma insofismável, demonstra a compra do produto e o 

pagamento, bem como, entendo presente o dano moral em decorrência da 

conduta irregular da promovida que manteve descaso com o consumidor. 

Assim, o fornecedor responde independentemente de culpa por qualquer 

dano causado ao consumidor, pois que, pela teoria do risco, este deve 

assumir o dano em razão da atividade que realiza. Vejamos o ensinamento 

de Cavalieri (FILHO, Sérgio Cavalieri. O direito do consumidor no limiar 

século XXI. Revista de Direito do Consumidor. Revista dos Tribunais, nº 35, 

jul/set. 2000, p. 105): “Uma das teorias que procuram justificar a 

responsabilidade objetiva é a teoria do risco do negócio. Para esta teoria, 

toda pessoa que exerce alguma atividade cria um risco de dano para 

terceiros. E deve ser obrigado a repará-lo, ainda que sua conduta seja 

isenta de culpa” No que tange a responsabilidade da promovida pelos 

danos causados, a mesma agiu, no mínimo, de forma negligente ao 

promover a oferta de produtos sem ter a certeza de que poderia 

entregá-los, o que configura a ilicitude de sua conduta. Assim preceitua o 

art. 186 do Código Civil, verbis: “Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Como se sabe, 

o dano moral pode ser definido como a lesão à bem que integra os direitos 

da personalidade. A proteção a esse bem imaterial vem insculpida em 

nossa Carta Magna, em seus artigos 1º, inciso III, e 5º, incisos V e X. 

Estando demonstrado que a promovida, agindo negligentemente, praticou 

um ato ilícito, descumprindo norma do CDC, expondo o promovente a uma 

situação de preocupação, ansiedade, constrangimento, ofendendo, 

inclusive, a sua dignidade, cumpre-lhe o dever de reparação. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. 

CANCELAMENTO UNILATERAL PELA RÉ. ATO ILÍCITO. MÁ-FÉ DO 

FORNECEDOR. DANO MORAL EXISTENTE E SUFICIENTEMENTE FIXADO. 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado 

através do qual busca a ré o afastamento da condenação em danos 

morais fixada pelo juízo de 1º grau, sob o argumento de não ter cometido 

ato ilícito, bem como pelo fato de não ter o recorrido demonstrado efetiva 

lesão à sua seara moral. 2. No caso, o autor efetuou a compra online de 

06 aparelhos TV Box Tx2 da requerida pelo preço global de R$ 763,90. 

Entretanto, a recorrente cancelou o negócio jurídico sob o argumento de 

que não havia estoque suficiente dos bens vendidos, realizando a 

devolução da quantia paga. O autor comprovou que a recorrente 

continuou anunciando os mesmos produtos adquiridos, desta feita por um 

preço maior do que na venda pactuada com ele. 3. A situação dos autos 

revela que o ilícito cometido pelo réu superou o mero inadimplemento 

contratual, uma vez que existente flagrante má-fé na sua tentativa de 

cancelar a compra efetuada. O fornecedor, observando que poderia obter 

lucro maior caso vendesse os produtos por um outro preço, tentou 

ludibriar o consumidor afirmando que tinham sido expostos à venda uma 

quantidade maior do que a existente, quando na verdade seu estoque da 

mercadoria era suficiente para o cumprimento da avença. 4. Como 

demonstrado pelo autor (ID 7226584 - fl. 04), em anúncio posterior do 

mesmo fornecedor havia 99992 unidades disponíveis do mesmo produto 

adquirido, agora já com um preço maior, tornando flagrante a mentira 

sustentada pelo vendedor. Nestas circunstâncias, e inexistindo erro 

grosseiro na oferta anterior, há falha na prestação do serviço, gerando o 

dever de indenizar. 5. Em relação ao valor fixado pelo juízo de 1º grau (R$ 

2.000,00), verifica-se que o mesmo é suficiente para compensar o autor 

pelo dano sofrido e penalizar o fornecedor pelo ato de alta 

reprovabilidade, ao tempo em que não promove enriquecimento sem causa 

pelo consumidor. 6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença 

mantida. Custas recolhidas. Sem condenação honorários de sucumbência 

diante da ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de 

acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. (TJ-DF 

07096102520188070009 DF 0709610-25.2018.8.07.0009, Relator: JOÃO 

LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 03/04/2019, 2ª Turma Recursal 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 15/04/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. COMPRA PELA . ANÚNCIOINTERNET DE PRODUTOS 

COM DESCONTO. RÉ QUE SE NEGOU A ENTREGAR OS PRODUTOS. 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA RÉ À 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA ENTREGA DOS PRODUTOS 

ADQUIRIDOS. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. RECUSA AO 

CUMPRIMENTO DA OFERTA ANUNCIADA. CUMPRIMENTO FORÇADO NOS 

TERMOS DA OFERTA. VINCULAÇÃO DA PROPOSTA. APLICAÇÃO DOS 

ARTS. 30 E 35 DO CDC. OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR EM CUMPRÍ-LA. 

PLEITO DE CONDENAÇÃO DA RÉ PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS. 

POSSIBILIDADE. FRUSTRAÇÃO DO CONSUMIDOR QUE ULTRAPASSA A 

ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. VALOR QUE DEVE SER 

ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA TURMA 

RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. 1.O 

descumprimento da oferta anunciada pela fornecedora evidencia o 

desrespeito e descaso com que o consumidor, devendo ser indenizado 

pelos danos morais suportados, pois este criou uma justa expectativa de 

possuir e usufruir de produtos em promoção, restando-se frustrada tal 

expectativa. Tal fato extrapola os limites da anormalidade e do mero 

aborrecimento cotidianos do consumidor, conforme já se entendeu e se 

pacificou o entendimento nesta Corte, senão vejamos: , esta 1ª Turma 

Recursal resolve, por unanimidade dos votos, em relação ao recurso de 

Ernan Rodrigues Vieira, julgar pelo (a) Com Resolução do Mérito - 

Provimento nos exatos termos do vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0027956-82.2015.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Leo Henrique Furtado 

AraÃºjo - - J. 20.02.2017) (TJ-PR - RI: 002795682201581600210 PR 

0027956-82.2015.8.16.0021/0 (Acórdão), Relator: Leo Henrique Furtado 

AraÃºjo, Data de Julgamento: 20/02/2017, 1ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 01/03/2017) Logo, vislumbra-se hipótese que autoriza a 

condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral, haja 

vista que este é emergente da óbvia angústia sofrida pela reclamante. É 

cediço que, para a fixação do valor da indenização, deve-se obedecer 

aos princípios da equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade 

econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a 

gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do 
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responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: Indenizatório, 

punitivo, pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal 

injusto experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do 

dano, desestimulando-o à repetição do ato. Desta feita, compensa-se, com 

essas verbas, as angústias, as dores, as aflições, os constrangimentos 

e, enfim, as situações vexatórias em geral a que o agente tenha exposto o 

lesado, com sua conduta indevida." Cabe, assim, ao prudente arbítrio dos 

julgadores, bem como à doutrina e à jurisprudência, uma vez que não 

fixado em lei, mesmo porque impossível seria, a instituição de critérios e 

parâmetros que haverão de presidir às indenizações por dano moral, a fim 

de evitar que o ressarcimento, na espécie, não se torne expressão de 

puro arbítrio. No presente caso, adotam-se tais parâmetros para averiguar 

o montante a ser arbitrado para a reparação do dano moral, valendo 

ressaltar que as condições econômicas do ofensor; as circunstâncias 

fáticas do caso e gravidade da lesão e sua repercussão na vida da 

reclamante, considerando inclusive o descaso do fornecedor não tendo 

resolvido a situação da parte autora em tempo hábil, autorizam a 

condenação em patamar equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais). 3. 

DISPOSITIVO: Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com 

resolução de mérito, para: a) CONDENAR o reclamado na OBRIGAÇÃO DE 

FAZER de entregar o produto discutido no processo (ou semelhante) no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais), 

a cada ato de descumprimento considerando o prazo fixado. b) 

CONDENAR a reclamada B2W – COMPANHIA DIGITAL ao pagamento da 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), à título de dano moral, ao autor 

ALEXANDRE CESAR REZENDE GUIMARAES, e por se tratar de obrigação 

contratual, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês 

desde a citação (Art. 405 CC) e correção monetária pelo INPC devida a 

partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). c) Após a 

comprovação da entrega do produto nos autos, libere-se o valor 

depositado em juízo (id. 24980139) em favor da empresa reclamada. c) 

DETERMINO que a secretaria RETIFIQUE o nome do polo passivo no 

sistema PJE para constar B2W – COMPANHIA DIGITAL. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002157-70.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ASEGONHA BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ZACCHI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1002157-70.2019.8.11.0004 Promovente: ASEGONHA BARROS 

Promovido: RICARDO ZACCHI Vistos, etc. 1.RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 2.FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINAR Decreto a revelia do promovido RICARDO ZACCHI, pois 

apesar de devidamente citada conforme id. 27201755, não compareceu na 

audiência de conciliação e não apresentou contestação. No entanto, 

ressalto que os efeitos são relativos, cabendo ao promovente a 

comprovação de suas alegações. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão 

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

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

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER, afirmando que entregou seu microcomputador para o 

reclamado efetuar o conserto em 11.11.2018, e após dois dias que foi 

devolvido apresentou defeito novamente, onde o réu novamente retirou o 

produto para efetuar o conserto, no entanto, apesar de todas as 

diligencias da autora, inclusive solicitação no PROCON, o reclamado jamais 

devolveu o produto. Pugna assim, pela determinação da entrega. O 

reclamado devidamente citado, não se manifestou no processo, e 

analisando os documentos apresentados pela autora, forçoso reconhecer 

a confissão da reclamada quanto a matéria de fato. Com isso, resta 

evidente que o réu deve ser condenado na obrigação de fazer pleiteada 

na inicial. 3. DISPOSITIVO: Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito. a) CONDENAR o Reclamado 

RICARDO ZACCHI na OBRIGAÇÃO DE FAZER DE ENTREGAR o produto 

discutido na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária 

de R$100,00 (cem reais). Fica a parte condenada ciente de que, após o 

trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

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

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001733-28.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KELY FERREIRA WANDERLEY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA OAB - MT13558/O 

(ADVOGADO(A))

MARIANA DE SOUSA ARAUJO OAB - MT0021229A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BG2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO HAEFFNER OAB - TO0003245A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001733-28.2019.8.11.0004 Promovente: KELY FERREIRA 

WANDERLEY Promovido: BG2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR Entendo que 

não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise 

de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 
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deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO DE REATIVAÇÃO DO NEGÓCIO 

JURIDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS, afirmando, em resumo, que 

no ano de 2013 realizou a compra financiada de um lote, a ser pago em 

240 prestações. Afirma que pagou a primeira parcela em outubro/2013 e 

as subsequentes até março/2018. Aduz que por motivos de enfermidade, 

deixou de efetuar o pagamento de oito prestações (maio a 

novembro/2018). Assevera que vendeu sua motocicleta para quitar seus 

débitos e foi informada que o contrato teria sido cancelado por 

inadimplência, porém alega que não foi notificada. Aduz que anteriormente, 

atrasou as parcelas 48,49 e 50 e quitou atrasadas, depois atrasou as 

parcelas 52,53 e 54 e novamente quitou, sendo que é indevido o fato da 

reclamada não possibilitar uma tentativa de acordo. Assim, pretende a 

reativação do contrato, ou a devolução de todo valor pago, bem como 

danos morais pelo transtorno sofrido. Em sua defesa, a empresa 

reclamada alega que no contrato entabulado entre as partes possui 

clausula resolutiva expressa, onde o inadimplemento de 03 (três) parcelas 

ou atraso de 60 (sessenta) dias de uma parcela acarreta o vencimento 

antecipado das demais parcelas e a resolução do contrato, sendo que a 

autora afirma o inadimplemento de 08 (oito) parcelas, de modo que agiu no 

exercício regular de direito. Aduz ainda que não há que se falar em danos 

morais, pois a simples discussão contratual não gera danos morais. Pois 

bem. Analisando detidamente os documentos constantes no processo, 

verifica-se que a autora permaneceu 08 (oito) meses sem pagar a 

prestação, e diante da clausula resolutiva do contrato, evidente a 

responsabilidade exclusiva da autora pela rescisão, diante do seu 

inadimplemento. Com efeito, entendo que ainda que a culpa exclusiva da 

rescisão tenha sido da autora, pela sua inadimplência, deve haver a 

restituição parcial do valor pago, conforme prevê a Súmula 543 do STJ: Na 

hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de 

imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a 

imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - 

integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente 

vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem 

deu causa ao desfazimento. (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

26/08/2015, DJe 31/08/2015) Desse modo, conforme precedentes do STJ, 

deve o valor do desconto ser calculado entre 10% a 30%, neste sentido: 

REsp 1863250. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE. [...]Com efeito, o 

acórdão recorrido dirimiu a questão com base nos seguintes fundamentos 

(e-STJ, fls. 768-770): Quanto ao mérito, a possibilidade de rescisão 

contratual por iniciativa dos compradores está pacificada. Esta Câmara, 

seguindo posição pacífica da jurisprudência, tem admitido a rescisão de 

compromissos de venda e compra de bem imóvel, inclusive nas hipóteses 

de mora pelos compradores e, dependendo do caso, também de 

determinar a restituição dos valores pagos devidamente corrigidos.Com 

efeito, há de se considerar que os compradores não podem ficar 

submissos a um posicionamento da vendedora, tendo que aguardar a sua 

vontade em rescindir o contrato, sofrendo os efeitos de um ato jurídico 

que não irá prosperar. Contudo, a culpa pela rescisão, no caso, é dos 

próprios autores, que admitiram a falta de condições financeiras para 

adimplir o pactuado; assim, patente a possibilidade de rescisão por 

caracterização de arrependimento do negócio pelos autores. Ao ser 

rescindido o contrato, as partes devem retornar à situação em que se 

encontravam antes, reduzidas eventuais despesas que realizaram. E é de 

se ressaltar que os autores não usufruíram do imóvel, ou seja, não 

chegaram a se imitir na posse do bem negociado. Em casos como o 

presente, o que se admite e esta Câmara tem sustentado, por maioria, 

essa posição é o abatimento entre 10% e 30% sobre o montante pago 

para compensar as despesas administrativas com a venda, dependendo 

de fatores que podem influenciar esse percentual, como o tipo de imóvel, 

se de moradia popular ou de médio ou alto padrão, o percentual de 

adimplemento com relação ao preço total do contrato, as despesas 

previstas com o tipo de negócio e também a título de penalidade pela culpa 

da rescisão. [...] (Retirada parte do REsp 1863250). Ainda neste sentido, 

destacamos: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESCISÃO DO 

CONTRATO POR DESISTÊNCIA DO ADQUIRENTE. RESTITUIÇÃO DOS 

VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE 

PREVISTO CONTRATUALMENTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE FORMA 

IMEDIATA. SÚMULA 543 DO STJ. RESCISÃO CONTRATUAL QUE NÃO 

IMPEDE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, SOB PENA DE 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS 85% QUE LEVA EM 

CONTA TODOS OS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO 

DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PROVIDO E RECURSO ADESIVO 

CONHECIDO E PROVIDO. 01. - Cuidam-se de Apelação interposta por SPE 

LOTE 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e Recurso Adesivo de 

ROBERTO MAMEDE STUDART SOARES, buscando a reforma de sentença 

prolatada pelo Juiz da 33ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, que julgou 

parcialmente procedente a ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de 

Valores e Danos Morais, proposta por Roberto Mamede Studart Soares. 

02.- No mérito, a controvérsia cinge-se ao exame de contrato de 

promessa de compra e venda de imóvel, no qual consta suposta 

abusividade de (i) cláusula contratual que prevê a devolução do valor 

pago de forma parcelada; (ii) índice a ser aplicado a título de correção 

monetária; (iii) cláusula penal contratual, a qual prevê direito de retenção 

de 25% (vinte e cinco por cento) pela construtora contratada, ora 

apelante, do valor pago pelo autor contratante, ora apelado, na hipótese 

de distrato proposto por este último; 03.- Conforme prevê o enunciado da 

Súmula nº 543 do Superior Tribunal de Justiça, "Na hipótese de resolução 

de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao 

Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das 

parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de 

culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso 

tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento." 04.- A 

correção monetária deve incidir a cada desembolso, pelo índice 

contratualmente previsto. 05.- Ao compromisso de compra e venda de 

imóvel são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, 

obedecendo os princípios gerais regentes da justiça contratual e o 

princípio da boa-fé. Por isso, mesmo dando causa à rescisão, a adquirente 

do imóvel tem direito ao recebimento dos valores pagos (CDC, art. 53). 06.- 

Em caso semelhante ao dos autos, esta 3ª Câmara de Direito Privado, 

entendeu como razoável e proporcional a retenção de 15% (quinze por 

cento) dos valores pagos 07.- Recurso de apelação conhecido e 

parcialmente provido, recurso adesivo conhecido e provido. ACÓRDÃO: 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito 

Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em em conhecer do 

apelo para dar-lhe parcial provimento e reconhecer e dar provimento ao 

recurso adesivo, nos termos do voto do relator, parte integrante deste. 

MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES Presidente do Órgão Julgador Exmo. Sr. 

JUCID PEIXOTO DO AMARAL Relator (TJ-CE - APL: 

01323034020178060001 CE 0132303-40.2017.8.06.0001, Relator: JUCID 

PEIXOTO DO AMARAL, Data de Julgamento: 22/05/2019, 3ª Câmara Direito 

Privado, Data de Publicação: 22/05/2019) APELAÇÃO. COMPROMISSO DE 

COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO 

COMPRADOR. RETENÇÃO DE VALORES. Majoração do percentual de 

retenção a 25% dos valores pagos, em consonância com os parâmetros 

fixados pelo E. Superior Tribunal de Justiça em casos análogos. JUROS DE 

MORA. Incidência a contar do trânsito em julgado. Precedentes desta C. 

Câmara. SUCUMBÊNCIA. Manutenção dos critérios fixados pelo Juízo a 

quo. Sucumbência mínima. Inteligência do art. 86, parágrafo único do 

CPC/15. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP 

10175205420168260564 SP 1017520-54.2016.8.26.0564, Relator: 

Rosangela Telles, Data de Julgamento: 02/10/2017, 2ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 02/10/2017) APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO 

ADESIVO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. 

RETENÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. DEVOLUÇÃO NA 

FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal ao Apelante em postular pela 

devolução do valor, na forma simples, visto que na sentença recorrida não 

houve condenação à restituição em dobro. 2. O c. STJ pacificou o 

entendimento, via Súmula 543, que, nas ações de rescisão contratual de 

imóvel, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo 

promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do 

promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o 

comprador quem deu causa ao desfazimento. 3. Nas hipóteses de 

rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por 

inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de 

retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga, 

devendo ser mantido o valor fixado na sentença. Precedentes do STJ. 4. 

Quanto à correção monetária, o c. STJ já firmou entendimento de que "em 

caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção 

monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir 

de cada desembolso" (STJ - AgRg no REsp 1222042/RJ), pelo INCC, 
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acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

trânsito em julgado desta decisão, uma vez que inexiste mora anterior do 

vendedor, restando escorreita a sentença recorrida. 5. Quanto à ausência 

de sucumbência recíproca, razão não assiste ao Recorrente, pois a 

desistência do pedido de indenização por danos morais gera ao desistente 

o ônus de arcar com a sucumbência respectiva, conf. art. 90 do CPC. 

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 

(TJ-GO - Apelação (CPC): 00361978820178090051, Relator: OLAVO 

JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 18/02/2019, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: DJ de 18/02/2019) Importante mencionar que o 

valor de comissão de corretagem não é devido quando não há 

concretização do contrato, nos termos da Súmula já mencionada, onde 

destaco: PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBJETO 

DOS AUTOS DIVERSO DAQUELE ENSEJADOR DA TESE FIXADA PELO STJ 

(RESP 1.551.951/SP). ABUSIVIDADE DA RETENÇÃO DA COMISSÃO DE 

CORRETAGEM QUANDO O CONTRATO NÃO SE CONCRETIZA. 

OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. SUMULA 543 STJ. 

INADMISSÃO DA RECLAMAÇÃO. 1. A reclamação proposta é 

inadmissível, pois, a despeito de apontar o REsp 1.551.951/SP, submetido 

ao rito dos repetitivos, como precedente a fundamentar a sua pretensão, a 

tese firmada no julgado citado, não se relaciona à tese a defendida pelo 

reclamante. 2. Diferentemente do objeto atinente ao REsp 1.551.951/SP, a 

presente demanda versa sobre contrato rescindido, não sendo, portanto, 

objeto de discussão a validade ou não da transferência do pagamento da 

comissão de corretagem ao promitente comprador. 3. Indeferimento da 

reclamação. (Classe: Reclamação, Número do Processo: 

0024926-40.2017.8.05.0000, Relator (a): Pilar Celia Tobio de Claro, Seção 

Cível de Direito Privado, Publicado em: 30/11/2018 ) (TJ-BA - RCL: 

00249264020178050000, Relator: Pilar Celia Tobio de Claro, Seção Cível 

de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2018) CÍVIL E CONSUMIDOR. 

RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. DIREITO 

DO PROMITENTE COMPRADOR À DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES 

PAGOS. SÚMULA Nº 543 DO STJ. COMISSÃO DE CORRETAGEM. SUMULA 

Nº 98 TJRJ. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS A 

PARTIR DA CITAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL IN RE 

IPSA. VERBA INDENIZATÓRIA ADEQUADA AO CASO. A rescisão 

contratual por culpa exclusiva da promitente vendedora, gera obrigação 

de devolução de todos os valores pagos pelo comprador. Súmula nº 543 

STJ. Comissão de corretagem que deve ser totalmente restituída, uma vez 

que não se questiona a validade da cláusula contratual que prevê a 

transferência do encargo ao comprador, o que levaria à aplicação da tese 

fixada no REsp nº 1.599.511-SP, mas sim porque a rescisão do contrato 

por culpa da incorporadora implica no retorno das partes ao status quo 

ante. Observância da Súmula nº 98 deste Tribunal. Obrigação da 

incorporadora pelo pagamento das cotas condominiais e tributos 

incidentes sobre o imóvel. Juros de mora desde a citação. Dano moral in re 

ipsa, sendo a verba fixada na sentença adequada e suficiente para 

atender a finalidade punitivo-pedagógica da sanção. Provimento do 

recurso da parte autora para corrigir o erro material do dispositivo da 

sentença, adequando-o aos termos da fundamentação, fazendo constar a 

condenação da parte ré na devolução integral da parcelas pagas. E 

desprovê o recurso das rés. Unânime. (TJ-RJ - APL: 

00693504320188190001, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES 

VIEIRA, Data de Julgamento: 14/08/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL) 

Verifica-se que a parte autora efetuou o pagamento da quantia de R$ 

8.982,62 (oito mil, novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e dois 

centavos). Dessa quantia deve ser abatido o percentual de 25% (vinte e 

cinco por cento), pois conforme precedentes do STJ, cabe ao juízo a 

fixação do percentual variável entre 10 a 30% do desconto. Assim, 

entendo devido a restituição de R$6.736,96 (seis mil, setecentos e trinta e 

seis reais e noventa e seis centavos), devidamente atualizados com juros 

e correção monetária. 2.2.1. DANOS MORAIS No que tange aos danos 

morais, entendo que considerando que a rescisão ocorreu por culpa 

exclusiva da compradora, diante da sua inadimplência, entendo que não 

há que se falar em danos morais. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO 

JULGADO IMPROCEDENTE – DESFAZIMENTO DE CONTRATO DE 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA POR CULPA EXCLUSIVA DO 

PROMITENTE- COMPRADOR – DIREITO À RESTITUIÇÃO DE PARTE DAS 

PARCELAS PAGAS – DANO MATERIAL – NÃO-COMPROVADO – DANOS 

MORAIS – INEXISTÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Na 

hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de 

imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a 

imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – 

integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente 

vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem 

deu causa ao desfazimento” (Súmula nº. 543 do Superior Tribunal de 

Justiça). 2. Os danos materiais devem ser comprovados, conforme exige 

o art. 402 do CC. 3. O descumprimento de obrigação contratual gera dano 

moral apenas se, no caso concreto, houver alguma circunstância capaz 

de atingir os direitos da personalidade. Precedentes do Superior Tribunal 

d e  J u s t i ç a .  ( T J - R R  -  A C :  0 8 2 0 7 4 8 1 8 2 0 1 6 8 2 3 0 0 1 0  

0820748-18.2016.8.23.0010, Relator: Des. , Data de Publicação: DJe 

02/05/2019, p.) 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR a 

empresa reclamada ao pagamento da quantia de R$6.736,96 (seis mil, 

setecentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos), a título de 

danos materiais, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao 

mês desde o evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo 

INPC devida desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ). b) SUGIRO 

improcedência do pedido de danos morais. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se o processo. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002707-65.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEYSE CONCEICAO LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT26246/O 

(ADVOGADO(A))

DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS OAB - MT19171/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Costura Uniformes (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1002707-65.2019.8.11.0004 Promovente: DEYSE CONCEICAO 

LUIZ Promovido: COSTURA UNIFORMES Vistos, etc. 1.RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

2.FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR Decreto a revelia da promovida 

COSTURA UNIFORMES, pois apesar de devidamente citada (conforme se 

verifica pelo AR assinado no id. 27298266, que se trata da mesma pessoa 

que emitiu nota de venda – id. 26619826, pág. 4), não compareceu na 

audiência de conciliação. No entanto, ressalto que os efeitos são relativos, 

cabendo ao promovente a comprovação de suas alegações. 2.2. MÉRITO 

A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

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

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

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

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

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

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

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

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

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. A parte 

autora ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, 

afirmando que na data de 07.10.2019 encomendou três uniformes, no 

valor total de R$135,00 (cento e trinta e cinco reais), sendo pago 50% a 

vista, e o restante deveria ser pago no momento do recebimento do 

produto programado para 28.10.2019. Assevera que apesar de todo 

esforço, conforme se comprova pelas conversas em anexo não 
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conseguiu receber o produto e tampouco restituir o valor pago, já tendo 

ultrapassado mais de trinta dias do prazo acordado. A empresa reclamada 

devidamente citada, não manifestou no processo, e analisando os 

documentos apresentados pela autora, forçoso reconhecer a confissão 

da reclamada quanto a matéria de fato. Com isso, resta evidente que a 

empresa agiu com falha na prestação do serviço, não entregando o 

produto na data previamente acordada, devendo ser acolhido o pedido de 

obrigação de fazer. 2.2.1. DOS DANOS MORAIS Para que se imponha a 

condenação por dano moral necessário apenas a demonstração da 

conduta lesiva e do nexo de causalidade. In casu, restou incontroverso 

que o produto não fora entregue no prazo previsto e também não teve o 

valor pago restituído após solicitação da autora. Posto isto, entendo que a 

responsabilidade da promovida esta indubitavelmente configurada. Com 

efeito, a promovente trouxe aos autos satisfatória documentação onde, de 

forma insofismável, demonstra a compra do produto e o parcial 

pagamento, bem como, entendo presente o dano moral em decorrência da 

conduta irregular da promovida que esperou o ingresso da presente para 

resolver a situação do autor. Assim, o fornecedor responde 

independentemente de culpa por qualquer dano causado ao consumidor, 

pois que, pela teoria do risco, este deve assumir o dano em razão da 

atividade que realiza. Vejamos o ensinamento de Cavalieri (FILHO, Sérgio 

Cavalieri. O direito do consumidor no limiar século XXI. Revista de Direito 

do Consumidor. Revista dos Tribunais, nº 35, jul/set. 2000, p. 105): “Uma 

das teorias que procuram justificar a responsabilidade objetiva é a teoria 

do risco do negócio. Para esta teoria, toda pessoa que exerce alguma 

atividade cria um risco de dano para terceiros. E deve ser obrigado a 

repará-lo, ainda que sua conduta seja isenta de culpa” No que tange a 

responsabilidade da promovida pelos danos causados, a mesma agiu, no 

mínimo, de forma negligente ao promover a oferta de produtos sem ter a 

certeza de que poderia entregá-los, o que configura a ilicitude de sua 

conduta. Assim preceitua o art. 186 do Código Civil, verbis: “Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

Como se sabe, o dano moral pode ser definido como a lesão à bem que 

integra os direitos da personalidade. A proteção a esse bem imaterial vem 

insculpida em nossa Carta Magna, em seus artigos 1º, inciso III, e 5º, 

incisos V e X. Estando demonstrado que a promovida, agindo 

negligentemente, praticou um ato ilícito, expondo o promovente a uma 

situação de preocupação, ansiedade, constrangimento, ofendendo, 

inclusive, a sua dignidade, cumpre-lhe o dever de reparação. Logo, 

vislumbra-se hipótese que autoriza a condenação da ré ao pagamento de 

indenização por dano moral, haja vista que este é emergente da óbvia 

angústia sofrida pela reclamante. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL – 

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA – INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – COMPRA DE PRODUTO VIA INTERNET – RESCISÃO DO 

CONTRATO PELA NÃO ENTREGA DO PRODUTO – DESRESPEITO 

PERANTE O CONSUMIDOR – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – 

PRESQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 1 – O descumprimento contratual praticado na não entrega 

de produtos adquiridos pela internet, configura desrespeito perante o 

consumidor e é suficiente para ensejar a sua responsabilidade da 

empresa pela má-prestação dos serviços e pelos danos sofridos pelos 

seus clientes, passível assim de indenização por danos morais. (TJ-MT – 

APL: 00152479020158110041 31413/2017, Relator: DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 03/05/2017, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2017). (Grifei) É cediço que, para a 

fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos princípios da 

equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade econômica das 

partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a 

repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável. A 

reparação civil possui um tríplice escopo: Indenizatório, punitivo, 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Desta feita, compensa-se, com 

essas verbas, as angústias, as dores, as aflições, os constrangimentos 

e, enfim, as situações vexatórias em geral a que o agente tenha exposto o 

lesado, com sua conduta indevida." Cabe, assim, ao prudente arbítrio dos 

julgadores, bem como à doutrina e à jurisprudência, uma vez que não 

fixado em lei, mesmo porque impossível seria, a instituição de critérios e 

parâmetros que haverão de presidir às indenizações por dano moral, a fim 

de evitar que o ressarcimento, na espécie, não se torne expressão de 

puro arbítrio. No presente caso, adotam-se tais parâmetros para averiguar 

o montante a ser arbitrado para a reparação do dano moral, valendo 

ressaltar que as condições econômicas do ofensor; as circunstâncias 

fáticas do caso e gravidade da lesão e sua repercussão na vida da 

reclamante, considerando inclusive o descaso do fornecedor não tendo 

resolvido a situação da parte autora, autorizam a condenação em patamar 

equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais). 3. DISPOSITIVO: Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito. a) 

CONDENAR a Reclamada a pagar a quantia de R$1.000,00 (mil reais) à 

título de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante, valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento) desde o evento danoso 

(Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) CONDENAR a reclamada 

COSTURA UNIFORMES a OBRIGAÇÃO DE FAZER DE ENTREGAR o 

produto discutido na inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

multa diária de R$100,00 (cem reais), ressaltando que a autora deve 

efetivar a quitação integral do produto anteriormente. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002810-72.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE XIMENES FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002810-72.2019.8.11.0004 Promovente: ALINE XIMENES 

FIGUEIREDO Promovida: BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. 1 . 

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

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Em preliminar a 

reclamada alegou ausência de condição de ação - falta de interesse de 

agir, por ausência de requerimento administrativo, no entanto falta de 

pedido administrativo, não se caracteriza condição da ação, de modo que 

não impede o ajuizamento da ação, inclusive respaldado no princípio da 

inafastabilidade da jurisdição. Neste sentido temos: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA. 

FORNECIMENTO DE PROTESES AUDITIVAS. FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR POR AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. NÃO 

DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-RS - 

AC: 70066909375 RS, Relator: Jerson Moacir Gubert, Data de Julgamento: 

25/09/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 04/10/2018) Assim, rejeito a preliminar arguida. Aduz ainda inépcia 

da inicial por comprovante de negativação não oficial. REJEITO a preliminar 

aduzida pois evidente seu caráter protelatório, visto que o extrato de 

negativação apresentado pela autora foi emitido no órgão oficial do SPC. 

Entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a 

análise de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 
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fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, alegando que 

teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção. Assevera 

que jamais contratou qualquer serviço do reclamado, sendo indevida 

qualquer cobrança em seu desfavor. Em sua defesa, o Banco reclamado 

impugna genericamente as alegações iniciais aduzindo que o autor não 

comprova suas alegações e inexiste dever de indenizar, pois a situação 

poderia ter sido resolvida de forma administrativa. Inicialmente, diante da 

patente relação de consumo, necessário inverter o ônus da prova, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC, cabendo a empresa reclamada 

apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

conforme artigo 373, II do CDC. Em que pese as alegações do promovido, 

não apresenta prova da legitima contratação do débito discutido, e pelos 

documentos apresentados pela autora, demonstra a cobrança indevida. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte Autora, restando configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela parte reclamada, visto que a ela caberia a analise dos 

documentos a fim de evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à 

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

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

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

DECORRENTE DE FRAUDE. RISCO DA ATIVIDADE. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. 1. Hipótese em que o autor/apelante alega que foi vítima 

de fraude e que teve títulos em seu nome negociados por terceiros com 

empresa de factoring apelada que os protestou por inadimplência e enviou 

o nome do autor para os cadastros do SERASA, ora segundo apelado. 2. 

Os fornecedores respondem pelos danos causados pela prestação dos 

seus serviços ou produtos defeituosos, ainda quando decorrentes de 

fraude praticada por terceiros, já que assumem em sua atividade 

comercial o risco do negócio. 3. A negativação do nome do consumidor em 

cadastro de proteção ao crédito, por débito de serviço não contratado e 

objeto de fraude, caracteriza falha do serviço passível de reparação. A 

prévia existência de outras inscrições oriundas da mesma fraude da qual 

o consumidor fora vítima, afasta a aplicação da Súmula 385 STJ. 4. 

Configurado o ato ilícito, nasce o dever de indenizar e a reparação deve 

ser proporcional à lesão à honra, moral e dignidade do autor/recorrido, as 

circunstâncias do fato e situação econômica da ré. 5. Nesse aspecto, a 

sentença merece ser reformada para condenar cada uma das apeladas 

ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais ao apelantes. 6. 

Recurso CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 7. Sem custas e honorários 

advocatícios sucumbenciais, dado o deferimento dos benefícios da justiça 

gratuita em favor do autor / apelante. Sem parecer ministerial de mérito. 

(TJ-PI – AC: 00003306420128180045 PI, Relator: Des. José Ribamar 

Oliveira, Data de Julgamento: 12/06/2018, 2ª Câmara Especializada Cível). 

(Grifei) Entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado 

pela Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas 

compense a ele a dor e/ou sofrimento causado, mas especialmente deve 

atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do 

ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, 

prudência, razoabilidade e severidade. A respeito do valor da indenização 

por dano moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de 

que: No direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral 

ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$8.000,00 (oito 

mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PEDIDO INICIAL, 

para: a) CONDENAR, a Reclamada BANCO BRADESCO S/A a pagar a 

quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) à título de indenização por danos 

morais ocasionados ao Reclamante ALINE XIMENES FIGUEIREDO, e por se 

tratar de responsabilidade extracontratual, valor com incidência de juros 

de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). b) Como consequência da presente 

sentença, DECLARO inexistente as cobranças discutidas neste processo. 

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste 

ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001260-42.2019.8.11.0004 Promovente: GERALDA ALVES 

FEITOZA Promovido: BG2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise 

de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 
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dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

DANOS MORAIS E MATERIAIS, afirmando, em resumo, que no dia 

20.05.2015 adquiriu um terreno urbano, e que pagou o total de 22 

parcelas, deixando de efetuar o pagamento por aproximadamente 06 

meses, e após entrar em contato com a reclamada para regulação, teve 

conhecimento do cancelamento, no entanto, não ocorreu nenhuma 

notificação. Afirma que ao solicitar o valor pago, a ré informou que seria 

devolvido apenas 50% do valor pago, o que entende ser indevido. Em sua 

defesa, a empresa reclamada assevera que deve ser observada a Lei 

13.786/18 (Lei do distrato), devendo ser aplicado juros e multas previstos 

no contrato, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem. 

Analisando detidamente a situação apresentada no processo, verifica-se 

que a culpa da rescisão contratual deve ser da autora, pois ainda que não 

tenha sido notificada, o fato de permanecer seis meses sem efetuar o 

pagamento, deve ser atribuído como desinteresse de continuar com a 

negociação, sendo certo que o reclamado agiu no exercício regular de 

direito, conforme previsão contratual. Com efeito, entendo que ainda que a 

culpa exclusiva da rescisão tenha sido da autora, pela sua inadimplência, 

deve haver a restituição parcial do valor pago, conforme prevê a Súmula 

543 do STJ: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra 

e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve 

ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente 

comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente 

vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem 

deu causa ao desfazimento. (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

26/08/2015, DJe 31/08/2015) Desse modo, conforme precedentes do STJ, 

deve o valor do desconto ser calculado entre 10% a 30%, neste sentido: 

REsp 1863250. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE. [...]Com efeito, o 

acórdão recorrido dirimiu a questão com base nos seguintes fundamentos 

(e-STJ, fls. 768-770): Quanto ao mérito, a possibilidade de rescisão 

contratual por iniciativa dos compradores está pacificada. Esta Câmara, 

seguindo posição pacífica da jurisprudência, tem admitido a rescisão de 

compromissos de venda e compra de bem imóvel, inclusive nas hipóteses 

de mora pelos compradores e, dependendo do caso, também de 

determinar a restituição dos valores pagos devidamente corrigidos.Com 

efeito, há de se considerar que os compradores não podem ficar 

submissos a um posicionamento da vendedora, tendo que aguardar a sua 

vontade em rescindir o contrato, sofrendo os efeitos de um ato jurídico 

que não irá prosperar. Contudo, a culpa pela rescisão, no caso, é dos 

próprios autores, que admitiram a falta de condições financeiras para 

adimplir o pactuado; assim, patente a possibilidade de rescisão por 

caracterização de arrependimento do negócio pelos autores. Ao ser 

rescindido o contrato, as partes devem retornar à situação em que se 

encontravam antes, reduzidas eventuais despesas que realizaram. E é de 

se ressaltar que os autores não usufruíram do imóvel, ou seja, não 

chegaram a se imitir na posse do bem negociado. Em casos como o 

presente, o que se admite e esta Câmara tem sustentado, por maioria, 

essa posição é o abatimento entre 10% e 30% sobre o montante pago 

para compensar as despesas administrativas com a venda, dependendo 

de fatores que podem influenciar esse percentual, como o tipo de imóvel, 

se de moradia popular ou de médio ou alto padrão, o percentual de 

adimplemento com relação ao preço total do contrato, as despesas 

previstas com o tipo de negócio e também a título de penalidade pela culpa 

da rescisão. [...] (Retirada parte do REsp 1863250). Ainda neste sentido, 

destacamos: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESCISÃO DO 

CONTRATO POR DESISTÊNCIA DO ADQUIRENTE. RESTITUIÇÃO DOS 

VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE 

PREVISTO CONTRATUALMENTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE FORMA 

IMEDIATA. SÚMULA 543 DO STJ. RESCISÃO CONTRATUAL QUE NÃO 

IMPEDE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, SOB PENA DE 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS 85% QUE LEVA EM 

CONTA TODOS OS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO 

DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PROVIDO E RECURSO ADESIVO 

CONHECIDO E PROVIDO. 01. - Cuidam-se de Apelação interposta por SPE 

LOTE 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e Recurso Adesivo de 

ROBERTO MAMEDE STUDART SOARES, buscando a reforma de sentença 

prolatada pelo Juiz da 33ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, que julgou 

parcialmente procedente a ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de 

Valores e Danos Morais, proposta por Roberto Mamede Studart Soares. 

02.- No mérito, a controvérsia cinge-se ao exame de contrato de 

promessa de compra e venda de imóvel, no qual consta suposta 

abusividade de (i) cláusula contratual que prevê a devolução do valor 

pago de forma parcelada; (ii) índice a ser aplicado a título de correção 

monetária; (iii) cláusula penal contratual, a qual prevê direito de retenção 

de 25% (vinte e cinco por cento) pela construtora contratada, ora 

apelante, do valor pago pelo autor contratante, ora apelado, na hipótese 

de distrato proposto por este último; 03.- Conforme prevê o enunciado da 

Súmula nº 543 do Superior Tribunal de Justiça, "Na hipótese de resolução 

de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao 

Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das 

parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de 

culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso 

tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento." 04.- A 

correção monetária deve incidir a cada desembolso, pelo índice 

contratualmente previsto. 05.- Ao compromisso de compra e venda de 

imóvel são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, 

obedecendo os princípios gerais regentes da justiça contratual e o 

princípio da boa-fé. Por isso, mesmo dando causa à rescisão, a adquirente 

do imóvel tem direito ao recebimento dos valores pagos (CDC, art. 53). 06.- 

Em caso semelhante ao dos autos, esta 3ª Câmara de Direito Privado, 

entendeu como razoável e proporcional a retenção de 15% (quinze por 

cento) dos valores pagos 07.- Recurso de apelação conhecido e 

parcialmente provido, recurso adesivo conhecido e provido. ACÓRDÃO: 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito 

Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em em conhecer do 

apelo para dar-lhe parcial provimento e reconhecer e dar provimento ao 

recurso adesivo, nos termos do voto do relator, parte integrante deste. 

MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES Presidente do Órgão Julgador Exmo. Sr. 

JUCID PEIXOTO DO AMARAL Relator (TJ-CE - APL: 

01323034020178060001 CE 0132303-40.2017.8.06.0001, Relator: JUCID 

PEIXOTO DO AMARAL, Data de Julgamento: 22/05/2019, 3ª Câmara Direito 

Privado, Data de Publicação: 22/05/2019) APELAÇÃO. COMPROMISSO DE 

COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO 

COMPRADOR. RETENÇÃO DE VALORES. Majoração do percentual de 

retenção a 25% dos valores pagos, em consonância com os parâmetros 

fixados pelo E. Superior Tribunal de Justiça em casos análogos. JUROS DE 

MORA. Incidência a contar do trânsito em julgado. Precedentes desta C. 

Câmara. SUCUMBÊNCIA. Manutenção dos critérios fixados pelo Juízo a 

quo. Sucumbência mínima. Inteligência do art. 86, parágrafo único do 

CPC/15. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP 

10175205420168260564 SP 1017520-54.2016.8.26.0564, Relator: 

Rosangela Telles, Data de Julgamento: 02/10/2017, 2ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 02/10/2017) APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO 

ADESIVO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. 

RETENÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. DEVOLUÇÃO NA 

FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal ao Apelante em postular pela 

devolução do valor, na forma simples, visto que na sentença recorrida não 

houve condenação à restituição em dobro. 2. O c. STJ pacificou o 

entendimento, via Súmula 543, que, nas ações de rescisão contratual de 

imóvel, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo 

promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do 

promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o 

comprador quem deu causa ao desfazimento. 3. Nas hipóteses de 

rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por 

inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de 

retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga, 

devendo ser mantido o valor fixado na sentença. Precedentes do STJ. 4. 

Quanto à correção monetária, o c. STJ já firmou entendimento de que "em 

caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção 

monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir 

de cada desembolso" (STJ - AgRg no REsp 1222042/RJ), pelo INCC, 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

trânsito em julgado desta decisão, uma vez que inexiste mora anterior do 

vendedor, restando escorreita a sentença recorrida. 5. Quanto à ausência 

de sucumbência recíproca, razão não assiste ao Recorrente, pois a 

desistência do pedido de indenização por danos morais gera ao desistente 

o ônus de arcar com a sucumbência respectiva, conf. art. 90 do CPC. 

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 

(TJ-GO - Apelação (CPC): 00361978820178090051, Relator: OLAVO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 61 de 530



JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 18/02/2019, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: DJ de 18/02/2019) Importante mencionar que o 

valor de comissão de corretagem não é devido quando não há 

concretização do contrato, nos termos da Súmula já mencionada, onde 

destaco: PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBJETO 

DOS AUTOS DIVERSO DAQUELE ENSEJADOR DA TESE FIXADA PELO STJ 

(RESP 1.551.951/SP). ABUSIVIDADE DA RETENÇÃO DA COMISSÃO DE 

CORRETAGEM QUANDO O CONTRATO NÃO SE CONCRETIZA. 

OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. SUMULA 543 STJ. 

INADMISSÃO DA RECLAMAÇÃO. 1. A reclamação proposta é 

inadmissível, pois, a despeito de apontar o REsp 1.551.951/SP, submetido 

ao rito dos repetitivos, como precedente a fundamentar a sua pretensão, a 

tese firmada no julgado citado, não se relaciona à tese a defendida pelo 

reclamante. 2. Diferentemente do objeto atinente ao REsp 1.551.951/SP, a 

presente demanda versa sobre contrato rescindido, não sendo, portanto, 

objeto de discussão a validade ou não da transferência do pagamento da 

comissão de corretagem ao promitente comprador. 3. Indeferimento da 

reclamação. (Classe: Reclamação, Número do Processo: 

0024926-40.2017.8.05.0000, Relator (a): Pilar Celia Tobio de Claro, Seção 

Cível de Direito Privado, Publicado em: 30/11/2018 ) (TJ-BA - RCL: 

00249264020178050000, Relator: Pilar Celia Tobio de Claro, Seção Cível 

de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2018) CÍVIL E CONSUMIDOR. 

RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. DIREITO 

DO PROMITENTE COMPRADOR À DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES 

PAGOS. SÚMULA Nº 543 DO STJ. COMISSÃO DE CORRETAGEM. SUMULA 

Nº 98 TJRJ. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS A 

PARTIR DA CITAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL IN RE 

IPSA. VERBA INDENIZATÓRIA ADEQUADA AO CASO. A rescisão 

contratual por culpa exclusiva da promitente vendedora, gera obrigação 

de devolução de todos os valores pagos pelo comprador. Súmula nº 543 

STJ. Comissão de corretagem que deve ser totalmente restituída, uma vez 

que não se questiona a validade da cláusula contratual que prevê a 

transferência do encargo ao comprador, o que levaria à aplicação da tese 

fixada no REsp nº 1.599.511-SP, mas sim porque a rescisão do contrato 

por culpa da incorporadora implica no retorno das partes ao status quo 

ante. Observância da Súmula nº 98 deste Tribunal. Obrigação da 

incorporadora pelo pagamento das cotas condominiais e tributos 

incidentes sobre o imóvel. Juros de mora desde a citação. Dano moral in re 

ipsa, sendo a verba fixada na sentença adequada e suficiente para 

atender a finalidade punitivo-pedagógica da sanção. Provimento do 

recurso da parte autora para corrigir o erro material do dispositivo da 

sentença, adequando-o aos termos da fundamentação, fazendo constar a 

condenação da parte ré na devolução integral da parcelas pagas. E 

desprovê o recurso das rés. Unânime. (TJ-RJ - APL: 

00693504320188190001, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES 

VIEIRA, Data de Julgamento: 14/08/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL) Com 

isso, verifica-se que a autora efetuou o pagamento da quantia de R$ 

3.375,24 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro 

centavos), referente as 22 parcelas pagas. Dessa quantia deve ser 

abatido o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), pois conforme 

precedentes do STJ, cabe ao JUÍZO a fixação do percentual variável entre 

10 a 30% do desconto. Assim, entendo devido a restituição de R$2.531,43 

(dois mil, quinhentos e trinta e um reais e quarenta e três reais), 

devidamente atualizados com juros e correção monetária. 2.2.1. DANOS 

MORAIS No que tange aos danos morais, entendo que considerando que a 

rescisão ocorreu por culpa exclusiva da compradora, diante da sua 

inadimplência, entendo que não há que se falar em danos morais. Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – 

DESFAZIMENTO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA 

POR CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE- COMPRADOR – DIREITO À 

RESTITUIÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS PAGAS – DANO MATERIAL – 

NÃO-COMPROVADO – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Na hipótese de resolução de contrato de 

promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa 

do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas 

pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do 

promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o 

comprador quem deu causa ao desfazimento” (Súmula nº. 543 do Superior 

Tribunal de Justiça). 2. Os danos materiais devem ser comprovados, 

conforme exige o art. 402 do CC. 3. O descumprimento de obrigação 

contratual gera dano moral apenas se, no caso concreto, houver alguma 

circunstância capaz de atingir os direitos da personalidade. Precedentes 

do Superior Tribunal de Justiça. (TJ-RR - AC: 08207481820168230010 

0820748-18.2016.8.23.0010, Relator: Des. , Data de Publicação: DJe 

02/05/2019, p.) 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR a 

empresa reclamada ao pagamento da quantia de R$2.531,43 (dois mil, 

quinhentos e trinta e um reais e quarenta e três reais), a título de danos 

materiais, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês 

desde o evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC 

devida desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ). b) SUGIRO 

improcedência do pedido de danos morais. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se o processo. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001986-16.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR GABRIEL FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE ABREU OAB - MT0018260A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

PORTAL DO ARAGUAIA AGENCIA DE 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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001986-16.2019.8.11.0004 Promovente: JAIR GABRIEL 

FERREIRA Promovido: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS 

S/A; PORTAL DO ARAGUAIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – 

ME; TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Vistos, etc. 1 . 

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

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES As reclamadas aduz 

em preliminar a ilegitimidade passiva, no entanto, verifica-se pelo contrato 

de prestação dos serviços, a legitima responsabilidade de todas as 

reclamadas. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. A parte autora ingressou com AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, alegando que adquiriu 

um pacote turístico com as reclamadas, para viagem datada em 

03.09.2019 e retorno 08.09.2019 com destino a João Pessoa, no valor de 

R$2.538,26 (dois mil, quinhentos e trinta e oito reais e vinte e seis 

centavos) parcelados em 08 prestações. Assevera que na data de 28.08 

ao se deslocar na empresa em busca da impressão dos bilhetes de 

embarque e hospedagem teve a notícia de que seu voo teria sido 

cancelado pela empresa AVIANCA. E dessa forma, solicitou que fosse 

colocado em outro voo ao qual mantivesse os valores pagos, e para sua 

surpresa somente disponibilizaram uma proposta no valor de R$3.028,22. 
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Assim, pugna pela restituição do valor pago em decorrência do 

descumprimento contratual pela ré. Foi deferida tutela liminar (id. 

24344752) determinando que os reclamados oferecessem um pacote de 

viagem equivalente ao valor contratado. Em sede de contestação, os 

promovidos alegaram que a empresa AVIANCA estava passando por 

recuperação judicial, mas estava efetuando viagens normalmente, o que 

não impediu que as empresas de viagens adquirissem as passagens, no 

entanto, somente em maio/2019 a ANAC suspendeu todos os voos, o que 

demonstra a culpa exclusiva da empresa aérea. Pugna pela improcedência 

dos pedidos iniciais. Pois bem, analisando detidamente a situação dos 

autos, como alegado pelo reclamado, a ANAC informou sobre a 

suspensão dos voos em maio, sendo que a viagem do autor estava 

prevista para setembro/2019, de modo que a empresa teve tempo 

suficiente para regularizar a situação do promovente, adquirindo 

passagens de outra empresa aérea. No entanto, não ocorreu qualquer 

comunicação ao consumidor que somente teve conhecimento dias antes 

de realizar a viagem. Assim, resta evidente a falha na prestação do 

serviço da reclamada, vez que apesar da possibilidade de ter adquirido a 

passagem do autor em outra empresa manteve-se inerte, e quando o autor 

teve conhecimento, solicitou que fosse transferido para outro pacote com 

as mesmas ofertas, situação que as rés também não possibilitou ao 

reclamante, demonstrando assim o descaso com o consumidor. Ressalto 

que a responsabilidade deve ser atribuídas as reclamadas, que são 

solidarias conforme contrato de prestação de serviços anexo ao 

processo. 2.2.1. DANOS MATERIAIS Diante do não cumprimento da liminar, 

no que tange a disponibilização de outro pacote de viagem ao autor com 

as condições equivalentes ao contratado, entendo devida a conversão em 

perdas e danos e reconhecer o dever das reclamadas restituir 

integralmente o valor pago pelo autor, em razão da falha na prestação do 

serviço. Verifica-se que o autor não comprovou o pagamento da última 

parcela (id. 23125701, pág 8). Assim, entendo que o valor a ser restituído 

consiste na quantia R$2.227,96 (dois mil, duzentos e vinte e sete reais e 

noventa e seis centavos). 2.2.2. DANOS MORAIS Não há dúvida de que a 

conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE 

PACOTE TURÍSTICO POR CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA RÉ, QUE NÃO 

HONROU COM O COMPROMISSO ASSUMIDO DE PROVIDENCIAR O VISTO 

DA AUTORA. DEVER DE RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO PELO 

PACOTE, POIS NÃO USUFRUÍDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

FRUSTRAÇÃO DECORRENTE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

SITUAÇÃO VIVENCIADA QUE ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO 

DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71007856826 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de 

Julgamento: 31/07/2018, Primeira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 09/08/2018) É de se salientar que o 

prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido numa 

soma que não apenas compense a ele a dor e/ou sofrimento causado, 

mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade e severidade. A 

respeito do valor da indenização por dano moral, a orientação 

jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito brasileiro, o 

arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao prudente 

arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o parâmetro 

por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, 

solidariamente, os Reclamados a pagar a quantia R$2.227,96 (dois mil, 

duzentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos) ao Reclamante a 

título de dano material, valor atualizado com juros de 1% (um por cento) 

desde o desembolso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC 

desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ), por se tratar de 

responsabilidade contratual. b) CONDENAR, os Reclamados CVC BRASIL 

OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A; PORTAL DO ARAGUAIA 

AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – ME; TUIUTUR VIAGENS E 

TURISMO LTDA - EPP solidariamente a pagar a quantia de R$5.000,00 

(cinco mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados aos 

Reclamantes JAIR GABRIEL FERREIRA, valor com incidência de juros de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Artigo 405 CC – mora ex 

persona) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). c) REVOGO os efeitos da 

tutela em razão da conversão em perdas e danos. Fica a parte condenada 

ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não 

houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos 

termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

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

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002269-39.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR FERREIRA DE FARIA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002269-39.2019.8.11.0004 Promovente: ITAMAR FERREIRA DE 

FARIA JUNIOR Promovido: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES A empresa reclamada alegou 

preliminar de falta de interesse de agir, sob argumento de perda do objeto, 

visto que efetuou o cancelamento das cobranças discutidas no processo. 

REJEITO a preliminar aduzida, visto que existem outros pedidos na inicial 

além do cancelamento da cobrança. Assim, entendo que não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 

do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 

2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

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

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

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

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

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

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

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

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

alegação futura de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO 

ANULÁTORIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, afirmando que no mês de 

agosto/2019 dirigiu-se até a loja da reclamada buscando efetuar a 

portabilidade de seu plano de telefonia da empresa VIVO para a ré, no 

entanto, por ter contrato de fidelidade até o final do ano, não foi possível 

finalizar as tratativas. Assevera que mesmo não tendo realizado nenhum 

contrato com a ré recebeu cobranças no mês de setembro, onde procurou 
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a empresa para excluir a cobrança, no entanto, foi surpreendido com nova 

cobrança em outubro, assim buscou a tutela judicial pois não pode sofrer 

com restrição do seu nome. Foi deferida tutela liminar, determinando a 

suspensão das cobranças discutidas (id. 25466901). Em sede de 

contestação, a empresa reclamada alega que já efetuou o cancelamento 

das cobranças discutidas, de modo que a simples cobrança indevida não 

é capaz de gerar abalo moral. Pugna pela improcedência da inicial. 

Inicialmente, diante da patente relação de consumo, necessário inverter o 

ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC, cabendo a empresa 

reclamada apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

autor, conforme artigo 373, II do CDC. Analisando os documentos 

apresentados pela reclamada no id. 27526402, verifica-se que somente 

efetuou o cancelamento das cobranças, que confirma ser indevida, após 

a determinação da tutela judicial, em dezembro/2019. Assim, resta 

evidente que o autor, apesar de não ter suportado o pagamento da 

cobrança indevida, somente conseguiu resolver a situação após tutela 

jurisdicional, devendo portanto ter analisado o seu pedido de dano moral. 

2.2.2.DO DANO MORAL No que tange ao pedido de reparação à titulo de 

Dano Moral, entendo que a conduta da Reclamada causou sim abalo moral 

a Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que cobranças 

indevidas frustram a relação de consumo e confiança entre a promovente 

e a promovida, e o fato de não ter resolvido a situação de forma 

administrativa, eleva o abalo sofrido. É assente na jurisprudência atual que 

a cobrança de valores diversos do pactuado em relação de consumo, 

caracteriza abalo moral, passível de indenização, nesse sentido: 

CONSUMIDOR. PLANO DE TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. 

SERVIÇO NÃO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MATERIAL 

COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. 

POSSIBILIDADE. 1) Segundo o Código de Defesa do Consumidor, o 

consumidor que tem cobrado serviço não contratado, tem direito a 

repetição do indébito do valor pago indevidamente. 2) O valor arbitrado de 

R$ 3.000,00 para a indenização por dano moral comporta redução para R$ 

1.500,00 por melhor atender os princípios de razoabilidade e 

proporcionalidade e as circunstâncias fáticas do caso concreto, a fim de 

compensar o recorrido, sem ocasionar o enriquecimento indevido. 3) 

Recurso conhecido e parcialmente provido. 4) Sentença reformada. 

(TJ-AP - RI: 00403807720188030001 AP, Relator: JOSÉ LUCIANO DE 

ASSIS, Data de Julgamento: 17/07/2019, Turma recursal) Constatado o 

dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, para o que 

imperioso o atendimento das vias adequadas. É cediço que, para a fixação 

do valor da indenização, deve-se obedecer aos princípios da equidade e 

moderação, bem como sopesar a capacidade econômica das partes, a 

intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a repercussão da 

ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável. A reparação civil 

possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo 

objetivar tanto a compensação do mal justo experimentado pelo ofendido 

quanto a punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do 

ato. Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem 

como o como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, 

plausível a fixação da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, 

para: a) CONDENAR a Reclamada CLARO S/A a pagar a quantia de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados a Reclamante ITAMAR FERREIRA DE FARIA JUNIOR, valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil – mora ex persona) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). b) Como consequência da presente sentença, torno 

definitivo os efeitos da tutela, e DECLARO INEXISTENTE as cobranças 

discutida neste processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o 

trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, ao arquivo. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1002426-12.2019.8.11.0004 Promovente: EDER FERREIRA 

SANCHES Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A Vistos, etc. 1 . 

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

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES A empresa reclamada 

não alegou preliminares, de forma que entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

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

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

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

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

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

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

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

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

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

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

alegação futura de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA, 

afirmando que contratou no mês de abril/2019 uma linha telefônica da ré 

na modalidade pós-paga, no entanto, insatisfeito com o serviço promoveu 

a alteração para o plano pré-pago em 06.07.2019, conforme protocolo 

informando na inicial. Assevera que foi surpreendido com a reativação do 

seu plano no mês de agosto sem a sua solicitação, com a cobrança de 

faturas do mês de setembro e outubro, e por não ter pago, visto que 

entende ser indevido, teve a sua linha telefônica suspensa. Foi deferida 

tutela liminar determinando o restabelecimento da linha telefônica do autor 

(id. 26059388). Em sede de contestação, a empresa reclamada alega que 

o autor habilitou novo plano pós-pago em 31.08.2019, e por isso as 

faturas de setembro e outubro são devidas, e diante do não pagamento 

agiu em exercício regular de direito suspendendo a sua linha telefônica. 

Apresenta como prova de suas alegações, extrato de utilização dos 

serviços a partir da data de 31.08.2019. Inicialmente, diante da patente 

relação de consumo, necessário inverter o ônus da prova, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC, cabendo a empresa reclamada apresentar fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme artigo 

373, II do CDC. Verifica-se que a reclamada não apresenta provas 

suficientes de que o autor contratou a linha na modalidade pós-paga 

novamente, de modo que o protocolo de cancelamento apresentado pelo 

promovente na inicial, comprova a falha na prestação do serviço da 

reclamada, que reativou o plano sem solicitação da parte autora. Assim, 

deve ser excluídos os débitos existentes em nome do autor, com relação a 

dívida discutida neste processo. 2.2.2.DO DANO MORAL No que tange ao 

pedido de reparação à titulo de Dano Moral, entendo que a conduta da 

Reclamada causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que cobranças indevidas frustram a relação de 

consumo e confiança entre a promovente e a promovida. É assente na 

jurisprudência atual que a cobrança de valores diversos do pactuado em 

relação de consumo, caracteriza abalo moral, passível de indenização, 
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nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA, REALIZADA APÓS O CANCELAMENTO. 

DESCONSTITUIÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. 

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM EXCEPCIONALMENTE 

MODIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71008032500 RS, Relator: Luís Francisco Franco, Data de 

Julgamento: 25/10/2018, Terceira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 30/10/2018) Evidente que a cobrança 

de valores indevidos é fato que configura lesão extra-patrimonial, capaz 

de gerar a condenação por dano moral. Constatado o dano moral, deve 

ser verificada a respectiva reparação, para o que imperioso o atendimento 

das vias adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da 

indenização, deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, 

bem como sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do 

sofrimento do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do 

dolo ou da culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice 

escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR a 

Reclamada TELEFÔNICA BRASIL S/A a pagar a quantia de R$5.000,00 

(cinco mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados a 

Reclamante EDER FERREIRA SANCHES, valor com incidência de juros de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do 

Código Civil – mora ex persona) e correção monetária pelo INPC devida a 

partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) Como 

consequência da presente sentença, DECLARO INEXISTENTE as 

cobranças discutida neste processo. c) Mantenho os efeitos da tutela, 

apenas retificando que a linha deve ser restabelecida na modalidade 

PRÉ-PAGO. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

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

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

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001989-05.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE A DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA CYNTHIA CANDIDA PEREIRA OAB - MT23329/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA BRITO PONTES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANA GOMES DA ROSA OAB - MT8487/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001989-05.2018.8.11.0004 Promovente: SIRLENE A DE 

OLIVEIRA - ME Promovido: APARECIDA BRITO PONTES Vistos. 1 . 

RELATÓRIO. Importante salientar, evitando-se qualquer duvida existente 

sobre o tema, que referencia o FONAJE em seu ENUNCIADO 52, que “Os 

embargos à execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o 

artigo 40 da Lei 9.099/95”, motivo pelo qual passo à decisão. O executado 

APARECIDA BRITO PONTES apresentou petição que recebo como 

EMBARGOS À EXECUÇÃO – ID 18902378, alegando inexigibilidade de título 

executivo, pois alguns está assinado por terceira pessoa estranha ao 

feito, e outros não se mostram títulos executivos na forma do artigo 784 do 

CPC. É o breve resumo necessário. 2. FUNDAMENTAÇÃO Dispõe o 

Enunciado 143 do FONAJE: “A decisão que põe fim aos embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe 

apenas recurso inominado (XXVIII Encontro – Salvador/BA).” Prevê o 

artigo 52 da Lei 9.099/95, a possibilidade de oposição dos embargos na 

seguinte situação: Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no 

próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil, com as seguintes alterações: IX - o devedor poderá 

oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre: a) falta ou 

nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto 

excesso de execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa 

ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença. Verifica-se que os 

embargos se funda em alegação de inexigibilidade de título. Quanto a 

garantia do juízo, menciona o ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança 

do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de 

título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro – 

Vitória/ES). Com efeito, o executado não garantiu o juízo, no entanto, 

diante da verificação de matéria de ordem pública, necessário a análise do 

pedido. Por fim, também é tempestivo o presente embargos. 2.3. MÉRITO 

Analisando detidamente os autos, verifica-se que realmente os 

documentos apresentados na execução não se mostram como nenhum 

documento com força executiva, conforme previsto no artigo 784 do CPC. 

Por se tratar de documento particular, deveria ser observado o inciso III do 

artigo 784 do CPC: “o documento particular assinado pelo devedor e por 2 

(duas) testemunhas”. Com efeito, o documento assinado pela devedora, 

não possui a assinatura de duas testemunhas, não podendo ser aceito 

como título executivo extrajudicial, neste sentido: Semoventes. Compra e 

venda. Morte de um dos animais causada por suposta doença 

preexistente. Ação de indenização por danos materiais e morais movida 

pelo adquirente. Execução de título extrajudicial movida pelo alienante. 

Gratuidade de justiça. Apelante que é criador de gado leiteiro e não 

comprovou a alegada insuficiência de recursos. Indeferimento do 

benefício mantida. Recolhimento do preparo determinado. Ação 

indenizatória. Alegação de que um dos animais adquiridos morreu em 

razão de doença preexistente à aquisição. Prova. Ausência. Fato 

constitutivo do direito do autor não demonstrado. Execução. Repactuação 

do saldo devedor em acordo que não se revestiu dos requisitos exigidos 

para a formação de título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, III). 

Extinção da execução. Necessidade. Recurso parcialmente provido, com 

determinação. (TJ-SP - APL: 10066986020178260664 SP 

1006698-60.2017.8.26.0664, Relator: Cesar Lacerda, Data de Julgamento: 

19/10/2018, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

19/10/2018) APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO 

- ASSINATURA APENAS NA ULTIMA PÁGINA - ART. 784, II, NCPC - 

TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE 

TODAS AS PÁGINAS - ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA COMPROVADA - 

ANULAÇÃO DA CLÁUSULA - AUSÊNCIA DE TITULO EXECUTIVO - 

EXTINÇÃO EXECUÇÃO. - Tendo em vista que o NCPC preceitua no art. 784 

os títulos executivos extrajudiciais e no inciso II enumera o documento 

particular devidamente assinado e por duas testemunhas, sem fazer 

menção expressa a assinatura de todas as folhas, assim não há que se 

exigir - No caso de alegação de alteração do contrato que já não se 

encontra com todas as folhas assinadas, fazendo nascer o indicio de 

prova de que o contrato foi modificado, é de se considerar nula a cláusula 

que se pretende discutir e sendo ela a motivadora da execução do titulo é 

de se considerar que ele é imprestável para o ato, não servindo para 

embasar execução de titulo extrajudicial. (TJ-MG - AC: 

10000190652651001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 05/08/0019, Data de Publicação: 07/08/2019) Assim, o 

documento apresentado não se revestindo dos requisitos indispensáveis 

para ação de execução, merece ser julgado procedente os embargos de 

execução. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes 

embargos de execução e SUGIRO PROCEDÊNCIA, para EXTINGUIR o 

presente processo executório por ausência de requisitos de título 

executivo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila 

Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002020-88.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON VINICIUS GREGORIO SOUSA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AMERICO OAB - MT21256/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002020-88.2019.8.11.0004 Promovente: JEFFERSON VINICIUS 

GREGORIO SOUSA Promovido: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA 

DE CREDITOS FINANCEIROS S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

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

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

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

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

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

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

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, onde afirma a parte autora que 

possuía uma dívida com a empresa reclamada, efetuando um acordo e a 

quitação do débito, no entanto seu nome continuou protestado ela dívida 

quitada. Afirma que a empresa encaminhou via e-mail o termo de quitação, 

no entanto, o cartório solicitou o documento original, e a ré dificultando o 

envio do documento, foi necessário ingressar com a presente ação. Em 

sua defesa, a empresa reclamada assevera que realizou cessão de 

crédito para cobrança do débito discutido com a Caixa Econômica Federal. 

Aduz que o autor realizou a quitação do débito protestados através de um 

acordo para pagamento em parcela única de R$240,41 (duzentos e 

quarenta reais e quarenta e um centavos). Alega que cabe ao autor retirar 

a restrição do protesto, e que jamais solicitou a carta de anuência, sendo 

certo que a retirada do protesto depende de pagamento das custas que 

devem ser pagas pelo devedor. Assim, pugna pela improcedência. Pois 

bem. Os fatos narrados devem ser analisados à luz da Lei nº 9.492, de 

10.09.1997, a qual regulamenta os serviços concernentes ao protesto de 

títulos. E, de acordo com a disposição do artigo 19 da referida Lei, o 

pagamento do título levado a protesto será efetuado no próprio Tabelionato 

que recebeu o pedido de apontamento, devendo ser incluídos os 

emolumentos e demais despesas incidentes à espécie, que correrão 

igualmente por conta do devedor. De fato, o pagamento das custas de 

cancelamento do apontamento, após o pagamento da dívida, é do próprio 

devedor, inclusive no que se refere aos emolumentos, pois a efetivação 

do protesto decorreu de ato exclusivo de sua parte, qual seja, o 

inadimplemento de sua obrigação no termo estabelecido. No entanto, vale 

observar que para que o autor possa proceder a baixa do protesto, 

necessita da carta de anuência, documento este que não foi enviado pela 

reclamada, e entendo que não pode o autor ser responsabilizado se a 

empresa não cumpre sua parte na obrigação. Assim, entendo que a 

reclamada deve arcar com as custas de retirada do protesto, vez que não 

cumpriu sua obrigação de enviar a carta de anuência que possibilitaria a 

retirada pelo autor. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

PROTESTO DE TÍTULO. MANUTENÇÃO DO PROTESTO APÓS O 

PAGAMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVIO DA CARTA DE 

ANUÊNCIA PARA QUE A PARTE AUTORA PROVIDENCIASSE A RETIRADA 

DO PROTESTO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO PROTESTO POR CULPA DA 

RÉ. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 3.000,00, EM CONSONÂNCIA COM OS 

PARÂMETROS UTILIZADOS PELAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS EM 

CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR 

PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71008355422, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 26/03/2019). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71008355422 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 

26/03/2019, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 01/04/2019) Assim, evidente a falha na prestação do 

serviço da reclamada. Não há outros pedidos. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, para: a) DECLARAR a 

inexistência da dívida discutida e DETERMINAR que o reclamado promova 

o pagamentos das custas e RETIRE o nome do autor do protesto, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais). 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila 

Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001123-60.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRESBITERIANO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLANA OLIVEIRA RIOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1001123-60.2019.8.11.0004 Promovente: CENTRO 

EDUCACIONAL PRESBITERIANO Promovido: ALLANA OLIVEIRA RIOS 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/95. 2. . FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Analisando a 

documentação da empresa apresentada na inicial, bem como diante da 

ausência de manifestação após ser intimada, entendo que merece ser 

extinto o presente processo em razão da não comprovação da qualidade 

de Microempreendedor Individual, Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte por parte da reclamante. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL. 

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA. CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL. 

ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

MICROEMPRESA. 1. Somente podem figurar no polo ativo perante o 

Juizado Especial as pessoas jurídicas enquadradas como 

microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno 

porte na forma da Lei LC n. 123, de 14/12/2016, consoante disposto no 

art. 8º, inc. II, da Lei 9.099/95. 2. A recorrente não se desincumbiu do ônus 

de comprovar sua condição de microempresa ou empresa de pequeno 

porte. O documento ID 2521568, CERTIDÃO SIMPLICADA, emitido pela 

Junta Comercial do Distrito Federal, datado de 10/03/2017, dotado de fé 

pública, corroborado pelo documento ID 252561, Comprovante de 

Inscrição de Situação Cadastral, expedido pela Receita Federal do Brasil, 

atestam a natureza jurídica de Sociedade Empresária Ltda da recorrente, o 

que afasta a sua legitimidade ativa para litigar no sistema do Juizado 

Especial. 3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida 

incólume. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, este fixados em 10% sobre o 

valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 4. A ementa servirá de 

acórdão,  con forme ar t .  46  da  Le i  9 .099 /95 .  (TJ -DF 

07162315120178070016 DF 0716231-51.2017.8.07.0016, Relator: GILMAR 

TADEU SORIANO, Data de Julgamento: 05/02/2018, 1ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado 

no DJE: 07/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifei) Conforme 

determina o artigo 8º da Lei 9.099/95, o rito dos Juizados não contempla 

empreendimento que não comprove a condição de microempresa, 

empresário individual ou empresa de pequeno porte, como é o caso dos 

autos. Transcrevo o disposto, in verbis: Art. 8º Não poderão ser partes, 
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no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas 

jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida 

e o insolvente civil. § 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o 

Juizado Especial: (Redação dada pela Lei nº 12.126, de 2009) II - as 

pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, 

microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; (Redação dada pela 

Lei Complementar nº 147, de 2014) E, além disso, a simples declaração 

dessa condição não é suficiente para ter acesso a esse Rito Sumaríssimo 

com seus benefícios, e nesse sentido existe respaldo normativo, de que a 

comprovação deve ser material, o que não restou comprovado nos autos, 

conforme enunciado do FONAJE: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 

47) – O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no 

sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua 

qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio 

jurídico objeto da demanda. (XXVII Encontro – Palmas/TO). Com efeito, a 

teor do que dispõe o art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil, o juiz 

poderá examinar, de ofício, a qualquer tempo, enquanto não proferida 

sentença, as condições da ação. No caso em tela, a parte autora não 

comprovou se enquadrar como microempreendedor individual, 

microempresa e empresa de pequeno porte (art. 8º), e ainda deixou 

apresentar sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal 

referente ao negócio jurídico objeto da demanda” (Enunciado 135). Desse 

modo, por ausência de condição de procedibilidade, vez que a parte 

autora deverá ingressar com a ação na Justiça Comum por ferir os 

princípios desse Juizado, forçoso determinar a extinção do processo EX 

OFICIO pelos motivos acima declinados. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PRESENTE FEITO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 51, inciso VI, da Lei 9.099/95, Art. 485, IV do 

CPC, pela falta de preenchimento condição postulatória do Art. 8º da 

mesma lei. Revogo os efeitos antecipatórios concedidos. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001947-19.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO CESAR KROLL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RABAIOLI RAMOS OAB - MT0014796A (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001947-19.2019.8.11.0004 Promovente: DANILO CESAR KROLL 

Promovido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES A empresa 

reclamada alegou preliminar de incompetência em razão da necessidade 

de perícia técnica, no entanto, entendo que o autor optando por ingressar 

no Juizado Especial, deve fazer a comprovação das suas alegações, nos 

termos do artigo 373, I do CPC. Entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

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

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

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

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

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

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

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

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

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

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

alegação futura de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, aduzindo que é 

proprietário de uma propriedade rural e que sofre constantemente com 

oscilações de voltagem da rede elétrica. Afirma que no mês de 

dezembro/2018 uma dessas oscilações causou queima de uma bomba 

elétrica submersa utilizada para retirar agua do poço. Aduz que adquiriu 

uma nova bomba e encaminhou a queimada para manutenção. Assevera 

que em Janeiro/2019, novamente teve o aparelho queimado, tendo que 

adquirir outro produto. Aduz que em 21.01.2019 efetuou requerimento 

administrativo para a reclamada a fim de ressarcir pelos prejuízos 

causados, onde estipularam o prazo de 90 dias para que o autor 

entregasse os laudos que comprovam o defeito do produto oriundo da 

oscilação de energia. No entanto, alega que o prazo foi insuficiente, e 

quando conseguiu o laudo, a empresa afirmou que já teria expirado o 

prazo, indeferindo seu pedido. A empresa reclamada, em sede de 

contestação assevera que o autor não comprovou a oscilação da energia 

elétrica, não havendo em seu sistema nenhum registro de perturbação do 

sistema elétrico. Afirma que o promovente não apresentou documento que 

comprovasse o abalo material, pois o documento que supostamente 

comprova a queima da bomba de água foi expedido em dato muito superior 

ao evento descrito, não havendo nexo causal entre suas alegações e os 

documentos apresentados, sendo certo que não ocorreu nenhum 

requerimento administrativo, devendo todos os pedidos iniciais ser 

julgados improcedentes. Pois bem. No caso sub judice, observa-se que a 

autora apesar de alegar, não comprovou que solicitou o ressarcimento 

dos produtos de forma administrativa, não apresentando qualquer 

documento ou número de protocolo que comprove tal situação. Com efeito, 

o CDC determina que o consumidor tem o prazo de 90 (noventa) dias para 

requerer de forma administrativa, no entanto, o autor solicitou o laudo 

somente em maio (04 meses após) o suposto defeito, demonstra o total 

desinteresse do autor em resolver a situação, assim, dispõe o artigo 26 do 

CDC: Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil 

constatação caduca em: I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de 

serviço e de produtos não duráveis; II - noventa dias, tratando-se de 

fornecimento de serviço e de produtos duráveis. (...) § 3° Tratando-se de 

vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar 

evidenciado o defeito. Dessa forma, entendo não ser cabível a 

indenização pelos danos materiais, tendo em vista que, a parte autora não 

efetuou o requerimento dentro do prazo de 90 (noventa) dias, contados a 

partir da ciência do vício, conforme dispõe o artigo supramencionado. 

Além da decadência do direito, importante ressaltar que a parte autora não 

comprovou a efetiva oscilação de energia elétrica no local de utilização do 

produto, pois o autor afirma que é proprietário de uma fazenda, porém não 

apresentou documento que comprove que utiliza a energia elétrica da 

empresa reclamada no local mencionado. Ainda, não apresentou nenhuma 

fatura de energia elétrica que demonstra o endereço citado na inicial e 

tampouco o endereço da fazenda que menciona, assim não restou 

comprovado o nexo causal do fato ocorrido com a empresa reclamada. 

Desse modo, os danos morais também não podem ser aceitos. Neste 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUPOSTA OSCILAÇÃO 

NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHOS 

ELETRODOMÉSTICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL 

NÃO DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. A 

demandada, na qualidade de concessionária de serviço público essencial, 

responde objetivamente pelos danos que decorram de defeito na 

prestação do seu serviço, incumbindo à parte autora a demonstração da 

ocorrência do evento danoso, bem como do nexo de causalidade entre os 

danos e a alegada falha na prestação do serviço. Inteligência dos artigos 

37, § 6º, da Constituição Federal e 14, caput, do Código de Defesa do 

Consumidor. Falha no fornecimento de energia pela parte requerida que 

não restou comprovada.Caso em que o autor não se desincumbiu de 

demonstrar o nexo de causalidade entre os alegados danos sofridos e o 

serviço prestado pela concessionária demandada, ônus que lhe competia, 
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a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Sentença de 

improcedência mantida.APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 

70082444274, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 28-11-2019) (TJ-RS - AC: 

70082444274 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 

28/11/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2019) Assim, 

os pedidos iniciais não merecem procedência. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila 

Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002427-94.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR NOGUEIRA REIS OAB - GO19166 (ADVOGADO(A))

GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE OAB - MT0019950A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002427-94.2019.8.11.0004 Promovente: ANA PAULA DE 

SOUZA Promovido: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O Reclamado alegou em preliminar 

ausência de pretensão resistida, pois a parte autora não buscou a 

solução do litigio de forma administrativa. REJEITO a preliminar suscitada, 

com base no princípio da inafastabilidade da jurisdição, não havendo 

necessidade de requerimento administrativo. Entendo que não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 

do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 

2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

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

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

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

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

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

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

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. A parte 

autora ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, alegando 

que na data de 25.01.2018 intentou ação nº 1000135-73.2018.811.0004, 

para declaração de inexistência de débito negativado indevidamente pela 

ré, onde restou procedente a ação. Assevera que novamente o reclamado 

inseriu seu nome nos órgãos de proteção, e por se tratar de débito já 

discutido, evidente a inserção indevida. O Banco reclamado em sede de 

contestação, alegou que o valor da negativação é irrisório, incapaz de 

ferir sua honra subjetiva, e que o fato da autora não querer aceitar sua 

proposta de acordo de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) demonstra a 

tentativa de enriquecimento indevido. Pugna ao final, improcedência dos 

pedidos iniciais. Pois bem. Analisando detidamente os documentos 

apresentados no processo, resta evidente que apesar da declaração de 

inexistência da dívida determinada em sentença do processo nº 

1000135-73.2018.811.0004, o reclamado novamente inseriu o nome da 

autora nos órgãos de proteção, sendo totalmente indevida, vez que a 

dívida já foi reconhecida como ilegítima. Assim, resta evidente a falha na 

prestação do serviço. 2.2.1. DO DANO MORAL No que tange ao pedido de 

reparação a titulo de dano moral, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que as cobranças indevidas geram aborrecimentos 

diversos de mero dissabor, uma vez que frustram a relação de consumo e 

confiança entre a promovente e a Promovida. Neste sentido: DECISÃO: 

ACORDAM os integrantes da 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 

Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em negar provimento ao 

recurso de apelação interposto. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA 

COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

COBRANÇA RELATIVA A EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO.RÉU QUE 

NÃO SE DESINCUMBE DO ÔNUS DE COMPROVAR QUE O NEGÓCIO 

JURÍDICO FOI CELEBRADO VALIDAMENTE E QUE OS VALORES 

EMPRESTADOS REVERTERAM EM BENEFÍCIO DA AUTORA. DÉBITO 

INEXIGÍVEL. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.VALOR DA 

INDENIZAÇÃO (R$ 12.000,00).AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS A 

JUSTIFICAR REDUÇÃO DO VALOR FIXADO.MONTANTE SUFICIENTE PARA 

ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 

RECURSO DESPROVIDO. Apelação Cível nº 1.328.215-6 - (f. 2/10) (TJPR - 

13ª C.Cível - AC - 1328215-6 - Piraquara - Rel.: Eduardo Sarrão - Unânime 

- - J. 18.05.2016) (TJ-PR - APL: 13282156 PR 1328215-6 (Acórdão), 

Relator: Eduardo Sarrão, Data de Julgamento: 18/05/2016, 13ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: DJ: 1815 08/06/2016) A respeito do valor da 

indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no 

sentido de que: No direito brasileiro, o arbitramento da indenização do 

dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo 

assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, 

desde que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível 

com a situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio 

Chaves, Responsabilidade Civil, atualização em matéria de 

responsabilidade por danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). 

(grifei e negritei). A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$ 7.000,00 (sete mil reais). 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, para: a) 

CONDENAR, o Reclamado ITAU UNIBANCO S/A, a pagar a quantia de 

R$7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais 

ocasionados a Reclamante ANA PAULA DE SOUZA, valor com incidência 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 

54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) Como consequência da 

presente sentença, DETERMINO que o reclamado se abstenha de efetuar 

nova cobrança ou negativação do discutido, sob pena de multa de 

R$300,00 (trezentos reais) por ato de descumprimento. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002425-27.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARINHO ANTONIO MACHADO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUCENY RODRIGUES SEVERINO OAB - GO13988 (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002425-27.2019.8.11.0004 Polo Ativo: MARINHO ANTONIO 

MACHADO Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Inicialmente, entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

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

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

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

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde, em síntese, suscita a 

parte autora que em 05/11/2019 estava em sua residência com a sua 

família, quando foram surpreendidos com a chegada de funcionários da 

Requerida que se dirigiram ao Medidor de Energia e procederam a sua 

retirada. Ressalta que não foi notificado acerca da existência de débito, 

tão pouco, acerca da retirada do medidor. Afirma que em 06/11/2019, foi 

até a agência e solicitou a transferência de titularidade, bem como, o 

parcelamento do débito o qual possuía vencimento em 24/10/2019. E 

obteve a informação da requerida de que a mesma tem o prazo de 5 

(cinco) dias úteis para a instalação do medidor após a comprovação do 

pagamento no sistema. Razão pela qual requer a determinação para o 

estabelecimento de energia, bem como, a indenização pelos danos morais 

padecidos. Em sede de contestação, aduz a reclamada que a troca de 

titularidade da UC e o restabelecimento de energia solicitada pelo 

Requerente, não foram realizadas pelo fato de o Requerente não ter 

apresentando os documentos exigidos perante a Ré. Assevera que é 

evidente a ausência de qualquer ato ilícito imputável à Concessionária. 

Pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem. Consoante 

art. 22 do CDC, a reclamada, na condição de prestadora de serviço 

público essencial, deve garantir aos seus consumidores a entrega de 

serviço adequado, eficiente e contínuo, sob pena de arcar com as 

consequências advindas de sua inoperância. Neste contexto, analisando 

os autos, verifica-se que a parte reclamante comprova que é locadora do 

imóvel e que solicitou à reclamada que lhe fosse fornecido o serviço de 

energia naquele local, todavia, a reclamada se negou. Registre-se que, 

inclusive, houve a necessidade de que o autor alugasse um gerador, em 

decorrência da demora para o reestabelecimento de energia pela 

requerida. Ademais, é certo que é possível reconhecer que o evento 

ultrapassou a linha do mero dissabor inerente a vida em sociedade, 

causando real lesão ao direito da personalidade da parte autora, uma vez 

que ficou privada de serviço essencial à sobrevivência e que permite a 

convivência do ser humano de forma digna em sociedade. Portanto, 

evidente que houve conduta ilícita praticada pela reclamada. 3. DANOS 

MORAIS No que tange aos danos morais, deve-se ponderar que a energia 

elétrica é bem de consumo essencial ao cotidiano de qualquer pessoa, de 

modo que a ineficiência ou ausência de seu fornecimento, dependendo 

das circunstâncias do caso e quando superado o razoável, pode, de fato, 

resultar em dissabores que transcendem o mero aborrecimento e 

ocasionam efetivo abalo psíquico. In casu, a interrupção da energia pelo 

período de 05 (cinco) dias consecutivos, reputa-se inquestionável que a 

parte reclamante teve sua honra subjetiva atingida em decorrência das 

recorrentes falhas de prestação de serviço da reclamada, mormente ao 

se ponderar a quantidade e a essencialidade da energia elétrica no 

cotidiano humano, dissabores que, somados, denotam desrespeito ao 

consumidor, transcendem o mero aborrecimento e configuram efetivo 

prejuízo imaterial intrínseco, passível de recomposição. Nesse sentido a 

própria jurisprudência de Mato Grosso trata do assunto: EM E N T A 

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DA AUSÊNCIA 

DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS E DE IMPUGNAÇÃO A 

JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS. INTERRUPÇÃODO FORNECIMENTO POR 

APROXIMADAMENTE 03 DIAS. ALEGADA SITUAÇÃO EMERGENCIAL NÃO 

COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a Recorrida não demonstra 

elementos suficientes para que seja afastada a condição de 

miserabilidade da parte, rejeita-se a preliminar de impugnação a justiça 

gratuita. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do 

serviço, fundada na teoria do risco da atividade. A INTERRUPÇÃO indevida 

do FORNECIMENTO de ENERGIA elétrica por aproximadamente 03 (três) 

DIAS consecutivos configura falha na prestação do serviço e gera a 

obrigação de indenizar por dano moral na modalidade “in re ipsa”. O valor 

da indenização a titulo de dano moral deve ser fixado nos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade. R E L A T Ó R I O Dispensado o relatório 

em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 

1995. V O T O R E L A T O R Data da sessão: Cuiabá-MT, 31/05/2019(N.U 

1000273-74.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2019, Publicado no DJE 

03/06/2019). (Grifo nosso). E M E N T ARECURSO INOMINADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. PRELIMINARES DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS 

RAZÕES RECURSAIS E DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA 

REJEITADAS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR 

APROXIMADAMENTE 03 DIAS. ALEGADA SITUAÇÃO EMERGENCIAL NÃO 

COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Não se pronunciará qualquer 

nulidade sem que tenha havido prejuízo. (§ 1º do art. 13 da Lei nº 

9.099/95).Se a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que 

seja afastada a condição de miserabilidade da parte, rejeita-se a preliminar 

de impugnação a justiça gratuita.O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na 

prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.A 

INTERRUPÇÃO indevida do FORNECIMENTO de ENERGIA elétrica por 

aproximadamente 03 (três) DIAS consecutivos configura falha na 

prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral na 

modalidade “in re ipsa”.O valor da indenização a titulo de dano moral deve 

ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 

1000430-47.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2019, Publicado no DJE 

09/04/2019) (Grifo nosso). A respeito do valor da indenização por dano 

moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No 

direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou 

entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 
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PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) 

CONDENAR, a Reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de 

indenização por danos morais ocasionados a(o) Reclamante MARINHO 

ANTONIO MACHADO, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). b) DETERMINAR que a reclamada instale o medidor de 

energia na residência do requerente a fim de viabilizar o fornecimento de 

energia no imóvel, no prazo de 48h a contar da publicação desta 

sentença, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais). Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. 

SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002435-71.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR OAB - MT0019113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002435-71.2019.8.11.0004 Polo Ativo: RICARDO BORGES 

LEAO JUNIOR EIRELI Polo Passivo: CIELO S.A. Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde, em síntese, suscita a parte 

autora que é proprietário da empresa RICARDO BORGES LEÃO JÚNIOR 

EIRELI – ME e, com o intuito de melhorar as vendas e rendimentos realizou 

a contratação dos serviços da reclamada para que pudesse realizar 

vendas através de cartão. Ressalta que no dia 17 de outubro de 2019, 

recebeu uma ligação, onde um representante da requerida informou que o 

contrato estava sendo cancelado, e que os pagamentos que a empresa 

recebia normalmente estavam sendo suspensos naquele momento pelo 

prazo de 180 dias, para que pudesse ser feita a análise dos valores. 

Após, recebeu um e-mail da empresa reclamada afirmando que o contrato 

estava cancelado, pois as vendas realizadas pelo autor eram 

fraudulentas. Assim, o autor ficou sem receber o valor total das vendas 

que é de R$ 15.310,00 (quinze mil, trezentos reais). Requer o recebimento 

dos valores, bem como, a indenização pelos danos morais padecidos. Em 

sede de contestação, a reclamada impugna genericamente os fatos 

alegados na exordial. Ressalta que não praticou ato ilícito que tenha 

causado danos passíveis de indenização, pugnando pela improcedência 

dos pedidos iniciais. Pois bem. Evidente que o caso em testilha, não se 

trata de relação de consumo, haja vista não ser a autora a destinatária 

final dos produtos comercializados pela requerida, conforme preconiza os 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, a 

jurisprudência: (...) 1. A relação jurídica estabelecida entre pessoa física e 

pessoa jurídica tendo como objeto a revenda de cosméticos é de natureza 

exclusivamente negocial, sendo impassível de ser qualificada como 

relação de consumo diante da inexistência dos elementos identificadores 

indispensáveis à assimilação do vínculo material com essa natureza, 

notadamente as figuras do fornecedor e do destinatário final da prestação 

( CDC , arts. 2º e 3º) (...) (TJ-DF 20161310026449 DF 

0002614-96.2016.8.07.0017, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de 

Julgamento: 06/02/2019, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 20/02/2019 . Pág.: 270/277) No caso sub judice verifico que de 

fato, a reclamada não repassou o valor das vendas para o autor. 

Conforme se depreende dos autos, a reclamada afirma que os valores 

não repassados decorrem de vendas fraudulentas, todavia, não trouxe 

aos autos nenhum documento apto a comprovar suas alegações. Nesse 

contexto, não há como acolher as teses lançadas em sede de defesa, 

uma vez que, a parte reclamada não foi capaz de provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do 

art. 373, II do CPC. A parte autora, por outro lado, comprova através dos 

recibos de venda e dos extratos bancários que a reclamada reconheceu 

diversas transações realizadas, também apresentadas pela reclamada em 

contestação como fraudadas. Assim, encontra-se caracterizada a 

conduta ilícita da reclamada, devendo o valor das compras ser passado à 

parte reclamante. 3. DO DANO MORAL Dispõe o Código Civil Brasileiro: 

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito." Tal artigo nos fornece o 

arcabouço legal que regula, em regra, a responsabilidade civil no nosso 

ordenamento jurídico. Com efeito, a partir da leitura desse artigo é possível 

concluir que o dever de indenizar, no sistema do Código Civil, decorre ou 

assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo causal e dano. O dano moral 

passível de indenização segundo nosso ordenamento jurídico é a lesão ao 

patrimônio ideal daquele que a pleiteia, bem como a dor e o sofrimento por 

ele experimentados em virtude de culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que 

entendo ocorrida no caso vertente. Destaco que, ao contrário do 

asseverado na contestação, a hipótese dos autos configurou sim abalo 

moral a parte reclamante, e constatado o dano moral, deve ser verificada 

a respectiva reparação, para o imperioso atendimento das vias 

adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos 

da tutela, para: A) CONDENAR, a Requerida CIELO S.A. a pagar a quantia 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais 

ocasionados a parte Requerente RICARDO BORGES LEAO JUNIOR EIRELI, 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

data da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). 

B) CONDENAR, a Requerida CIELO S.A. a pagar a quantia de 15.239,58 

(quinze mil, duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos) a 

título de indenização por danos materiais ocasionados ao Requerente 

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR EIRELI, valor com incidência de juros de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação (artigos 404 e 405 

do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data do 

efetivo prejuízo (43 STJ). Fica a parte condenada ciente de que, após o 

trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 
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voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisão à 

homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. Barra do 

Garças-MT (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002375-98.2019.8.11.0004
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CHARLES RICARDO OSUNA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:
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Autos nº 1002375-98.2019.8.11.0004 Requerente: CHARLES RICARDO 

OSUNA DA SILVA Requerido: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. Rejeito as preliminares arguidas, uma vez que, 

não estão verificados os seus requisitos. 3. MÉRITO A inteligência do art. 

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

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

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

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

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

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

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

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

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

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

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

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

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

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

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS c/c DANOS MORAIS, onde, em 

síntese, suscita a parte autora que é consumidora da requerida sob a 

unidade consumidora Nº UC-6/568696-9. No dia 03/09/2019, por volta das 

10h00min da manhã, se deparou com uma situação incomum, pois, a 

energia elétrica da sua residência havia sido cortada e o medidor do 

padrão retirado. Afirma que entrou em contato com a empresa para saber 

o que estava ocorrendo quando foi informado que receberia uma 

notificação a respeito das providências exigidas pela empresa. Em 05 de 

setembro de 2019, recebeu uma notificação para que efetuasse a troca 

do padrão de energia elétrica, com a alegação de que o mesmo não 

oferecia segurança e que estava fixado fora da divisa do terreno de sua 

residência. Afirma que providenciou um novo equipamento e que a 

reclamada apenas reestabeleceu o serviço quatro dias após. Assim 

pleiteia a indenização pelos danos materiais e morais sofridos. Em sede de 

contestação, afirma a reclamada que não houve conduta ilícita praticada 

pela mesma, pois, nesses casos as normas setoriais não classificam a 

interrupção do serviço como descontinuidade. Afirma que a interrupção do 

fornecimento se deu em razão do imóvel se encontrar sem condições 

técnicas mínimas necessárias. Pugnando pela improcedência dos pedidos 

iniciais. Pois bem. A concessionária de energia elétrica é responsável pelo 

fornecimento dos serviços até o ponto de entrega (medidor) e a partir 

deste local é do consumidor a responsabilidade pelas instalações 

necessárias para a correta distribuição da energia elétrica em sua unidade 

consumidora, conforme dispõem os artigos 15 e 166 da Resolução 

Normativa 414/2010 da Aneel, vejamos: Art. 15. A distribuidora deve 

adotar todas as providências com vistas a viabilizar o fornecimento, 

operar e manter o seu sistema elétrico até o ponto de entrega, 

caracterizado como o limite de sua responsabilidade, observadas as 

condições estabelecidas na legislação e regulamentos aplicáveis. 

Parágrafo único. O consumidor titular de unidade consumidora do grupo A 

é responsável pelas instalações necessárias ao abaixamento da tensão, 

transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de entrega. 

(...) Art. 166. É de responsabilidade do consumidor, após o ponto de 

entrega, manter a adequação técnica e a segurança das instalações 

internas da unidade consumidora. Nesse contexto, o pedido de 

ressarcimento pela instalação do novo padrão, não merece acolhimento, já 

que este é responsabilidade do consumidor. Outrossim, as 

concessionárias de energia elétrica estão autorizadas a suspenderem 

seus serviços em casos de ordem técnica ou de segurança em 

instalações de unidade consumidora após prévia notificação. Neste 

sentido é o preconiza artigo 140, § 3º da Resolução Normativa 414/2010 

da ANEEL: § 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço, 

observado o disposto no Capítulo XIV, a sua interrupção: I – em situação 

emergencial, assim caracterizada a deficiência técnica ou de segurança 

em instalações de unidade consumidora que ofereçam risco iminente de 

danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou, ainda, 

o caso fortuito ou de força maior; ou II – após prévia notificação, por 

razões de ordem técnica ou de segurança em instalações de unidade 

consumidora, ou pelo inadimplemento do consumidor, considerado o 

interesse da coletividade. No caso em questão, embora as justificativas 

sejam as razões de ordem técnica e de segurança existentes no medidor 

do consumidor, verifica-se que não houve prévia notificação e, ainda, 

houve demora injustificada para o reestabelecimento do fornecimento do 

serviço. Registre-se que em casos como este, a Resolução 414/2010 da 

ANEEL prevê que a concessionária deve reestabelecer o fornecimento em 

24 (vinte e quatro) horas, vejamos: 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; IV -8 (oito) horas, para religação 

de urgência de unidade consumidora localizada em área rural. Nesse 

contexto, consoante ao art. 22 do CDC, a reclamada, na condição de 

prestadora de serviço público essencial, deve garantir aos seus 

consumidores a entrega de serviço adequado, eficiente e contínuo, sob 

pena de arcar com as consequências advindas de sua inoperância. 

Ademais, é certo que é possível reconhecer que o evento ultrapassou a 

linha do mero dissabor inerente a vida em sociedade, causando real lesão 

ao direito da personalidade da parte autora, uma vez que ficou privada de 

serviço essencial à sobrevivência e que permite a convivência do ser 

humano de forma digna em sociedade. In casu, a interrupção da energia 

pelo período de 04 (quatro) dias consecutivos, reputa-se inquestionável 

que a parte reclamante teve sua honra subjetiva atingida em decorrência 

das recorrentes falhas de prestação de serviço da reclamada, mormente 

ao se ponderar a quantidade e a essencialidade da energia elétrica no 

cotidiano humano, dissabores que, somados, denotam desrespeito ao 

consumidor, transcendem o mero aborrecimento e configuram efetivo 

prejuízo imaterial intrínseco, passível de recomposição. Nesse sentido a 

própria jurisprudência de Mato Grosso trata do assunto: EM E N T A 

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DA AUSÊNCIA 

DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS E DE IMPUGNAÇÃO A 

JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS. INTERRUPÇÃODO FORNECIMENTO POR 

APROXIMADAMENTE 03 DIAS. ALEGADA SITUAÇÃO EMERGENCIAL NÃO 

COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a Recorrida não demonstra 

elementos suficientes para que seja afastada a condição de 

miserabilidade da parte, rejeita-se a preliminar de impugnação a justiça 

gratuita. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 
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causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do 

serviço, fundada na teoria do risco da atividade. A INTERRUPÇÃO indevida 

do FORNECIMENTO de ENERGIA elétrica por aproximadamente 03 (três) 

DIAS consecutivos configura falha na prestação do serviço e gera a 

obrigação de indenizar por dano moral na modalidade “in re ipsa”. O valor 

da indenização a titulo de dano moral deve ser fixado nos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade. R E L A T Ó R I O Dispensado o relatório 

em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 

1995. V O T O R E L A T O R Data da sessão: Cuiabá-MT, 31/05/2019(N.U 

1000273-74.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2019, Publicado no DJE 

03/06/2019). (Grifo nosso). E M E N T ARECURSO INOMINADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. PRELIMINARES DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS 

RAZÕES RECURSAIS E DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA 

REJEITADAS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR 

APROXIMADAMENTE 03 DIAS. ALEGADA SITUAÇÃO EMERGENCIAL NÃO 

COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Não se pronunciará qualquer 

nulidade sem que tenha havido prejuízo. (§ 1º do art. 13 da Lei nº 

9.099/95).Se a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que 

seja afastada a condição de miserabilidade da parte, rejeita-se a preliminar 

de impugnação a justiça gratuita.O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na 

prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.A 

INTERRUPÇÃO indevida do FORNECIMENTO de ENERGIA elétrica por 

aproximadamente 03 (três) DIAS consecutivos configura falha na 

prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral na 

modalidade “in re ipsa”.O valor da indenização a titulo de dano moral deve 

ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 

1000430-47.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2019, Publicado no DJE 

09/04/2019) (Grifo nosso). A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais). Por fim, quanto 

ao pedido de reparação material em razão da perca dos alimentos que se 

encontravam refrigerados na geladeira, entendo que não merece a 

procedência pois, embora exista foto nos autos, não é possível quantificar 

o valor deste dano. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) 

CONDENAR, a Reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de 

indenização por danos morais ocasionados a(o) Reclamante CHARLES 

RICARDO OSUNA DA SILVA, valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). b) Sugiro improcedência do pedido de dano 

material. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

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

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002541-33.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002541-33.2019.8.11.0004 Polo ativo: JOAQUIM MARTINS DE 

ALMEIDA Polo passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINAR Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

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

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

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

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

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

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

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

julgamento antecipado do feito no estado do processo, a teor 355, I, do 

Código de Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante 

a produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL, e verifico que este processo possui 

grande similitude com os autos n. 1002540-48.2019.8.11.0004, vez que 

trata das mesmas partes e pedido. Pois bem, analisando ambas ações se 

verifica que se trata do mesmo pedido, onde, em síntese, a parte autora 

pleiteia recebimento de danos morais, em razão da suspensão da energia 

na região onde reside (Paredão Grande) por 36 horas ininterruptas 

(30.11.2019 a 01.11.2019). Verifica-se também que a parte autora anexa 

em cada ação dois números de unidade consumidora diversa, no entanto, 

é certo que a parte autora só pode residir em uma residência e com isso 

sofreu o abalo de somente um local, incorrendo em litigância de má-fé ao 

ingressar com várias ações, uma para cada casa em que é 

proprietário(a). Com isso, entende-se devido julgar improcedente os 

pedidos da presente ação, vez que a quantidade de residências em nome 

da parte autora não aumenta o seu abalo moral, possibilitando ingresso 

para cada unidade de consumo. Oportuno ressaltar que no caso vertente, 

não se trata de litispendência pois, muito embora haja similitude dos 

pedidos e identidade de partes entre o processo supramencionado e este; 

eis que versam sobre locais diferentes e Unidades Consumidoras 

distintas. Assim, conforme já mencionado, a parte autora somente pode 

residir em um local e sofrer dano moral decorrente da interrupção do 

serviço de energia elétrica em apenas um destes. Deste prisma, a 

situação trazida ao conhecimento do judiciário deva ser sopesada de 

forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das 

ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a 

toda pessoa que passe por uma desagradável situação em um 

acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, não 

retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. Portanto, 

uma vez que já foi reconhecido o dano moral no processo de nº 

1002540-48.2019.8.11.0004, deixo de condenar a reclamada nestes 

autos, com base nos entendimentos demonstrados alhures. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, extinguindo o processo com resolução de mérito, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002413-13.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ARAUJO SOUSA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002413-13.2019.8.11.0004 Requerente: ROBERTO ARAUJO 

SOUSA Requerido: VIA VAREJO S/A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Rejeito as 

preliminares arguidas, uma vez que, não estão verificados os seus 

requisitos. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e 

MATERIAIS, onde, em síntese, suscita a parte reclamante que realizou a 

compra de um Fogão de 6 Bocas Z6BS com porta Full Glass – Branco, 

Marca Eletrolux, pelo sítio eletrônico da requerida. Ressalta que o pedido 

foi realizado em 09/09/2019 e o prazo de entrega era até 03/10/2019. 

Contudo, ao final do prazo para entrega, o produto não foi entregue e o 

valor pago também não foi estornado. Relata que procurou a reclamada 

para tentar resolver a situação, entretanto, a tentativa restou infrutífera. 

Razão pela qual requer a restituição dos valores pagos bem como, a 

indenização pelos danos morais sofridos. Em sede de contestação, a 

reclamada impugna genericamente os fatos narrados na inicial. Afirma que 

houve o extravio da encomenda e que, por isso, é parte ilegítima devendo 

a transportadora ser responsabilizada. Aduz que não houve dano 

causado e que a pretensão autoral é incabível, de modo que, merece a 

improcedência. Pois bem. A oferta em site de vendas equivale à proposta 

e possui efeito de vincular o ofertante (arts. 427 e 429 do CC), sendo 

direito do consumidor exigir o cumprimento forçado do que foi oferecido, 

não sendo permitido ao ofertante arrepender-se. Ademais, nos termos do 

artigo 35 do CDC, se o fornecedor se recusar em cumprir a oferta, o 

consumidor poderá, alternativamente, a sua escolha: “I - exigir o 

cumprimento forçado da obrigação (...);II - aceitar outro produto ou 

prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à 

restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente 

atualizada, e a perdas e danos.” Em exame ao caso concreto, mormente 

quanto aos documentos colacionados pela parte autora, nota-se a parte 

promovida se comprometeu a entregar o produto em 03/10/2019, todavia, 

o produto jamais foi entregue. Ressalte-se que em se tratando de relação 

consumerista, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a 

cujo conceito se amolda a requerida, é objetiva (art. 14 CDC). Não se 

fazendo necessário portanto, perquirir acerca da existência de dolo ou 

culpa. Afinal, a teoria do risco do negócio ou atividade constitui base da 

responsabilidade civil objetiva para a proteção da parte mais frágil na 

relação. Ainda, as alegações da reclamada de que a responsabilidade é 

da transportadora, não merecem prosperar, visto que, os artigos 7º, 

parágrafo único e 25, §1º, ambos do CDC, estabelecem a 

responsabilidade solidária de todos aqueles que concorrerem para o dano. 

Portanto, não tendo a reclamada buscado resolver o problema junto a 

transportadora, é devida a sua responsabilização. Diante do exposto, 

evidenciou-se que há conduta ilícita praticada pela parte promovida, de 

modo que, o valor pago pelo produto deve ser restituído, nos termos do 

art. 35, III do CDC. 3.1 DO DANO MORAL Quanto ao pedido de dano moral, 

é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Ademais, há 

de se considerar o contexto em que ocorridos os fatos, tendo em vista 

que, a parte autora comprou o produto para presentear sua sogra, no 

entanto, teve todo o planejamento frustrado pela conduta da reclamada. 

Assim, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante e o 

caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que poderia ter 

solucionado o conflito administrativamente, sem que precisasse chegar ao 

Judiciário, tenho que é cabível a indenização por danos morais. 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$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil (2016), SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, para: a) 

CONDENAR a Reclamada VIA VAREJO S/A a pagar a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais 

ocasionados ao Reclamante ROBERTO ARAUJO SOUSA, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). B) CONDENAR a 

Reclamada VIA VAREJO S/A, ao pagamento da quantia de R$ 1.139,05 

(mil cento e trinta e nove reais e cinco centavos), a título de danos 

materiais, ao reclamante ROBERTO ARAUJO SOUSA, valor com incidência 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 

405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data 

do efetivo prejuízo (43 STJ). Fica a parte condenada ciente de que, após o 

trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002583-82.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS ROSSATO DE ARAUJO (REQUERIDO)

ALEXANDRE FRANCISCO DE ABREU HELRIGEL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA CRISTINE HELRIGEL ABREU OAB - GO19384 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002583-82.2019.8.11.0004 Polo Ativo: IMOBILIARIA PEDRA 

LTDA - ME Polo Passivo: ALEXANDRE FRANCISCO DE ABREU HELRIGEL e 

ANTONIO CARLOS ROSSATO DE ARAUJO Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 
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Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 2.2. REVELIA Verifico que a parte Autora requereu a 

declaração de revelia do promovido ANTONIO CARLOS ROSSATO DE 

ARAUJO com base no artigo 20 da Lei 9.099/95, pois apesar de 

devidamente citados, deixou de comparecer à sessão de conciliação. No 

entanto, considero que a revelia é relativa, tendo em vista que os fatos 

alegados na inicial serão considerados verdadeiros, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz. Outrossim, preconiza o art. 345, inc. I do 

CPC: Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: I - 

havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; Portanto, 

deixo de decretar a Revelia do Requerido, tendo em vista, a apresentação 

de contestação por ambos os requeridos. Passo a analisar o mérito. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

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

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

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

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

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

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

Processo Civil (2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA, onde, em síntese, afirma a parte autora ser 

credora da quantia de R$22.867,40 (vinte e dois mil, oitocentos e sessenta 

e sete reais e quarenta centavos), em decorrência da rescisão de um 

contrato de aluguel. Dentre os valores cobrados estão discriminados 

seguintes débitos: a) Aluguel (Período 01/07/2019 a 17/07/2019; Período 

01/08/2019 a 31/08/2019 e Período 01/09/2019 a 10/09/2019); b) Multa 

Rescisória. Acrescenta ainda, o valor de 20% a título de honorários 

advocatícios. Em sede de contestação, aduzem os reclamados que 

realmente rescindiram o contrato antes do tempo estabelecido em 

contrato, pois, por se tratar de um imóvel antigo, restou inviável a 

implantação da clínica radiológica no local. Em decorrência disso foram 

gerados alguns valores de alugueis a serem adimplidos e ainda multa 

rescisória, conforme cláusula vinte e sete do contrato de locação. 

Contudo, ressaltam que a entrega das chaves foi realizada em Julho de 

2019 razão pela qual entendem que o valor cobrado pelo aluguel neste 

período é indevido e que ainda, realizaram diversos reparos no imóvel 

além do previsto no contrato pois tiveram que quebra de paredes para 

implantarem portas, colocação de vaso sanitário. Pugna por fim, que os 

valores cobrados a título de aluguel sejam cobrados dos inquilinos 

posteriores aos requeridos, bem como, formulam pedido contraposto em 

seu favor. Pois bem. É mister ressaltar que ao autor incumbe provar fato 

constitutivo de seu direito e ao Réu, fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito autoral, nos termos do artigo 373 do CPC. Destarte, 

compulsando os autos, denota-se do termo de entrega das chaves (ID 

28715918), ocorreu em 15 de Julho de 2019, nesse contexto, entendo ser 

cabível o pagamento do aluguel proporcional pelos reclamados. 

Analisando as disposições do contrato realizado entre as partes, no que 

se refere à multa rescisória, verifico que de fato a multa é devida, 

consoante o disposto na “Clausula Vinte e Sete”. Sendo assim, uma vez 

que, o contrato tinha previsão de encerrar-se em Setembro/2022 e, é 

incontroverso nos autos que os Requeridos entregaram as chaves em 

Julho/2019; entendo que ser cabível a multa rescisória no valor de três 

alugueres vigentes à época, conforme disposição contratual. Quanto aos 

20% do montante devido, pleiteados a título de honorários advocatícios, 

entendo este não ser cabível, vez que não há no contrato previsão acerca 

deste encargo ao requerido e nos termos do art. 55 da lei 9.099/95, a 

sentença de primeiro grau no âmbito dos juizados especiais não 

condenará o vencido em honorários advocatícios. Por fim, conforme se 

observa das alegações da parte autora, os requeridos possuem um saldo 

de R$ 199,62 (cento e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos), 

valor este que deve ser abatido dos valores devidos pelos mesmos. 

Assim, entendo devida a condenação dos reclamados ao pagamento de 

R$ 13.783,71 (treze mil setecentos e oitenta e três reais e setenta e um 

centavos). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, com resolução de mérito, para SOLIDARIAMENTE: a) 

CONDENAR os Reclamados ALEXANDRE FRANCISCO DE ABREU 

HELRIGEL e ANTONIO CARLOS ROSSATO DE ARAUJO a pagar à quantia 

de R$ 13.783,71 (treze mil setecentos e oitenta e três reais e setenta e um 

centavos) ao Reclamante IMOBILIARIA PEDRA LTDA – ME, com juros de 

1% (um por cento) a partir da data do vencimento (artigo 397 do Código 

Civil) e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo (43 

STJ); Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado 

deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz Togado, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus 

efeitos jurídicos e legais. Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

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

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002595-96.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. M. BENTO - ME - SUPERMERCADO RIBEIRÃOZINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GIUZELIA DA SILVA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002595-96.2019.8.11.0004 Requerente: A. P. M. BENTO - ME - 

SUPERMERCADO RIBEIRÃOZINHO Requerido: GIUZELIA DA SILVA 

FERREIRA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 

Entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.3. REVELIA Decreto a revelia 

da parte promovida com base no artigo 20 da Lei 9.099/95 e 344 do NCPC, 

pois apesar de devidamente citada, deixou de comparecer à sessão de 

conciliação e apresentar contestação. No entanto, considero que a revelia 

é relativa, tendo em vista que os fatos alegados na inicial serão 

considerados verdadeiros, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: 

O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

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

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

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

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

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

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

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

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

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

COBRANÇA, na qual a parte autora pleiteia o recebimento da quantia de 

R$ 2.164,90 (dois mil, cento e sessenta e quatro reais e noventa 

centavos) em razão de compras a prazo realizadas em seu 

estabelecimento as quais não foram pagas. A reclamada, devidamente 

citada, teve a oportunidade de manifestar acerca dos fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II do CPC), todavia, 

mesmo assim se manteve inerte. Assim, diante de seu silêncio, 

presumem-se verdadeiros as alegações da inicial. De fato, verifico que a 

natureza da dívida é licita e há indícios de prova do negócio jurídico 

realizado entre as partes, portanto, em razão da decretação da revelia, 

devem ser acolhidos os pedidos de danos materiais, no que tange a 
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quantia de R$ 2.164,90 (dois mil, cento e sessenta e quatro reais e 

noventa centavos). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: A) 

CONDENAR o Requerido JULIANA ANDREIA MARQUES ANGELONI 

RODRIGUES, ao pagamento a reclamante NELCIMAR COELHO DE FREITAS 

GOUVEIA da importância de R$ 2.164,90 (dois mil, cento e sessenta e 

quatro reais e noventa centavos) a título de dano material, com juros de 

1% (um por cento) a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e 

correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo (54 STJ); Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz Togado, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus 

efeitos jurídicos e legais. Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

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

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001892-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ELIAS MARTINS FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANA EDUARDA DA SILVA OAB - MT23203/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE ALVES REZENDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA OAB - MT0002025A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001892-39.2017.8.11.0004 Promovente: FERNANDO ELIAS 

MARTINS FONSECA Promovido: MARIA JOSE ALVES REZENDE Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O Reclamado não 

alegou preliminares, de forma que entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

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

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

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

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

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, sendo realizada audiência de 

instrução com depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas. A 

parte autora ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA, aduzindo que realizou 

procedimento cirúrgico na reclamada pelo valor de R$3.517,50 (três mil, 

quinhentos e dezessete reais e cinquenta centavos), no entanto a ré 

ainda é devedora da quantia de R$2.110,50 (dois mil, cento e dez reais e 

cinquenta centavos). Em sua defesa (id. 17205571) a parte autora afirma 

que somente interrompeu os pagamentos em razão da complicações no 

procedimento realizado pelo autor, sendo que para correção terá um gasto 

de R$8.000,00 (oito mil reais), assim, esta desobrigada de cumprir o 

contrato com o autor. Pleiteia em pedido contraposto danos materiais e 

morais que totalizam R$40.000,00 (quarenta mil reais). Em audiência de 

instrução, o promovente alegou que realizou um procedimento cirúrgico na 

reclamada para retirada da pálpebra, sendo que a ré retornou no 

consultório uma ou duas vezes após a cirurgia. Afirma que a reclamada 

parcelou o pagamento do serviço, e ao restar inadimplente, ingressou com 

a presente ação buscando o ressarcimento deste valor. Assevera que 

não pode afirmar que teve o retração cicatricial porque a ré não retornou 

no consultório após o procedimento. Aduz que não tem conhecimento de 

alguma reclamação da ré quanto ao procedimento. Afirma que os retornos 

dos pacientes até o terceiro mês não são cobrados, e quando ocorre 

algum problema não se cobra até completar um ano. Afirma que o relatório 

da médica apresentado pela ré data mais de dois anos depois da cirurgia, 

e que nesse caso seria cobrado novo procedimento, pois a autora deveria 

ter feito o acompanhamento pós cirúrgico que não o fez. A reclamada em 

seu depoimento, alegou que fez procedimento cirúrgico para retirada das 

pálpebras com o autor, sendo que as inferiores ficaram boas, mas as 

superiores continuam do mesmo jeito, e ainda ficou várias cicatrizes que 

não tinha. Aduz que retornou após a cirurgia para retirar os pontos, e 

estava muito inchado, sendo acabou saindo um pedaço da pele e 

colocaram uma fita em cima. Aduz que no contrato estava estipulado o 

retorno somente para retirar os pontos, não tinha nenhum outro agendado. 

Afirma que demorou quase dois anos esperando que a situação 

melhorasse sozinha, mas que ainda não fez nenhum procedimento, 

apenas efetuou orçamento. Afirma que depois de dois a três meses da 

cirurgia falou para “Jo”, que é funcionária do consultório que não estava 

satisfeita, mas que não ia voltar lá, e estava tentando amenizar com outros 

procedimentos, como massagem e drenagem. Aduz que após quinze dias 

do procedimento começou a realizar massagem/drenagem na face, mas 

fez por conta própria, pois não foi prescrito este tipo de procedimento pelo 

autor, e que apenas havia questionado da possibilidade, e ele informou 

que depois de dez dias podia ser feito. Aduz que não retornou ao 

consultório porque não queria passar por outro procedimento, e estava 

tentando resolver por fora, sendo que apenas suspendeu o pagamento, e 

neste meio termo o autor optou por ingressar com a presente ação. Aduz 

que o autor não passou pomada nenhuma para a cicatrização e que o 

problema maior ficou no olho esquerdo. A testemunha da parte autora, 

Josiane, funcionária do consultório, ouvida como informante, afirma que a 

ré voltou uma vez depois da cirurgia para retirar os pontos, e que deve ter 

voltado outra vez mas não se recorda. Assevera que quando o boleto da 

ré venceu entrou em contato por ser procedimento comum na empresa, 

mas a autora afirmou que não iria efetuar o pagamento pois não estava 

satisfeita com o procedimento, momento que foi encaminhado para o 

advogado dar prosseguimento na ação de cobrança. Aduz que o 

procedimento realizado pela reclamada é corriqueiro, sendo que sempre 

que algum paciente fica com algum problema a correção é realizada sem 

nenhum custo. A testemunha Jheninffer, apresentada pela reclamada, 

afirma que indicou o autor para realizar o procedimento de pálpebra que a 

autora gostaria. Assevera que na época atendia alguns procedimentos 

vindos do autor. Aduz que a autora somente realizou a massagem após 

10 a 15 dias depois da cirurgia, e estava com os olhos muitos fechados, 

sendo que as melhoras que obteve foram em razão das massagens. Aduz 

que por trabalhar por muitos anos com procedimentos pós operatórios a 

funcionária do autor, “Josi”, indicava sua clínica, mas não existia nenhuma 

relação comercial. Afirma que antes do procedimento, a reclamada 

necessitava de uma leve correção para levantar mais o olhar, mas que 

depois era visível o problema, pois ela não abria os olhos, principalmente o 

esquerdo. Aduz que as massagens durou mais de dois anos, sendo 

realizada duas vezes por semana. Afirma que toda vez que é realizado 

procedimento estético é recomendável fazer massagem, principalmente 

pelo inchaço, não havendo necessidade de prescrição médica, sendo que 

o médico apenas informou o prazo que estava liberada. Aduz que acredita 

que a reclamada tenha procurado o médico, e se não o fez, não tem 

conhecimento do motivo. Alega que normalmente o prazo de dez dias é 

suficiente para uma boa cicatrização, mas depende de cada organismo. 

Pois bem. Analisando detidamente a situação apresentada no processo, é 

inquestionável que o autor realizou procedimento estético na reclamada, e 

que a ré não efetuou o integral cumprimento da sua obrigação. Com efeito, 

apesar da reclamada alegar que não efetuou o pagamento pois o 

procedimento não ficou do jeito esperado, verifica-se que em nenhum 

momento procurou o autor para que fosse efetuada as correções, pois 

como bem alegou preferiu tentar a correção sem a necessidade de outra 

intervenção cirúrgica. Assim, não pode o autor ser prejudicado se a 

promovida optou por não informa-lo do resultado da cirurgia. Com isso, 

entendo devido o reconhecimento do pedido inicial. No que tange ao 

pedido contraposto, verifica-se que a reclamada apresenta laudo médico 

(id. 17205909) datado mais de dois anos após o procedimento estético, 

informando que estaria insatisfeita com procedimento cirúrgico e que seria 
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necessário reparo na cicatriz em razão da retração cirúrgica. No entanto, 

tal documento não é suficiente para demonstrar que o procedimento 

realizado pelo autor foi o responsável pela necessidade desse novo 

procedimento, que poderia ser em razão de falta de cuidado no pós 

operatório ou ainda que o organismo da autora rejeitou o procedimento, e 

somente através de perícia técnica pode ser comprovado tal fato. Neste 

sentido: JUIZADO CÍVEL. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. NECESSIDADE DE 

PROVA PERICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. COMPLEXIDADE DA 

MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. 

Sustenta a autora que firmou contrato com a ré para realização de 

procedimento estético. Alega que ficou com sequelas decorrentes da 

cirurgia e requer a condenação da recorrida ao pagamento de danos 

materiais, morais e estéticos. 2. No presente caso, verifica-se a 

necessidade de perícia técnica para apurar se as referidas sequelas 

decorreram do procedimento estético. Ressalta-se que os relatórios 

juntados pela recorrente (id. 1068626) descrevem a queixa da autora, mas 

não relacionam as lesões apresentadas ao procedimento cirúrgico. Diante 

do exposto, evidente a complexidade da matéria e a consequente 

incompetência dos Juizados Especiais. 3. Escorreita a sentença que 

extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, 

inc. II, da Lei n. 9.099/95. 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos. 5. Condeno o recorrente ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% do valor atribuído à causa, cuja exigibilidade fica 

suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos 

termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 6. A súmula de julgamento servirá de 

acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9099/95. (TJ-DF 

07220287620158070016 0722028-76.2015.8.07.0016, Relator: EDUARDO 

HENRIQUE ROSAS, Data de Julgamento: 15/02/2017, 3ª Turma Recursal 

dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 22/02/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, entendo que 

a autora necessita de uma perícia especifica a fim de demonstrar a real 

responsabilidade pelo insucesso na cirurgia, e como nos Juizados 

Especiais inexiste essa possibilidade, seu pedido não poderá ser 

analisado. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$2.110,50 (dois mil, cento e dez reais e 

cinquenta centavos) a título de danos materiais, valor com incidência de 

juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 

STJ) e correção monetária pelo INPC devida desde o efetivo prejuízo 

(Súmula 43 STJ). b) SUGIRO extinção do PEDIDO CONTRAPOSTO, sem 

julgamento de mérito, em razão da necessidade de perícia (Art. 51, II da Lei 

9.099/95). Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

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

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002675-60.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT15821-A (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002675-60.2019.8.11.0004 Requerente: ERIN LEONEL VILELA 

Requerido: OI S.A. Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

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

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

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

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

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

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

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

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

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

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, onde, em síntese, afirma a parte autora que é cliente dos 

serviços da reclamada, no entanto, ao solicitar a transferência de sua 

linha telefônica e serviço de internet para um novo endereço, foi informada 

de que haviam débitos pendentes e assim teve seu pedido negado. 

Ressalta que no ano de 2015 propôs uma ação contra a empresa 

reclamada por descumprimento contratual, a qual foi julgada procedente, 

bem como, a fatura de março/2015 foi depositada judicialmente, tendo o 

valor do pagamento sido levantado pela reclamada. Diante da insistência 

em cobrar valores indevidos, a reclamante propôs nova ação, onde foram 

depositadas judicialmente as faturas dos meses de agosto, setembro, 

outubro e novembro/2015. Assim, diante da recusa da reclamada em 

resolver a situação, requer a declaração de inexistência do débito, bem 

como, a indenização pelos danos morais sofridos. Em sede de 

contestação, aduz a reclamada que não há qualquer ilícito praticado pela 

mesma, visto que, cobrou de acordo com o contratado pela parte 

inexistindo motivos para indenização. Ressalta que disponibilizou os 

serviços de maneira fiel ao contratado, não havendo que se falar em 

cobranças indevidas. Pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. 

Pois bem. No caso sub judice verifico que muito embora a requerida afirme 

que não violou nenhum direito da parte requerente e que agiu em exercício 

regular de direito, denota-se dos autos que o débito em questão é 

indevido. Registre-se que, a Requerida não comprovou a inadimplência da 

autora, impugna genericamente os fatos alegados na inicial, aduzindo que 

a cobrança é devida, porém não apresenta nenhum documento apto a 

comprovar a origem do débito. Oportuno mencionar, que a reclamada 

acostou aos autos apenas telas sistêmicas produzidas unilateralmente, no 

entanto, não comprovou que a parte autora está em débito com a 

empresa. Acerca desta temática é o entendimento do Tribunal de Justiça 

do Estado do Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE 

CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELA E FATURAS 

UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO 

MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO EM VALOR 

PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO (TJMT 

- N.U 1000056-04.2017.8.11.0110, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 

24/07/2019) Ressalte-se que a parte autora comprova que realizou o 

pagamento das faturas cobradas, através dos depósitos judiciais 

realizados, bem como, prestou as informações quando solicitou a 

transferência, de modo que, a continuidade das cobranças indevidas e a 

indisponibilidade para solucionar o problema, evidencia conduta ilícita da 

reclamada e supera a barreira do mero aborrecimento. Razão pela qual, 

entendo estar caracterizada a falha na prestação do serviço. Nesse 

contexto, não há como acolher as teses lançadas em sede de defesa, 

uma vez que, a requerida não se desincumbiu de provar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do 

Código de Processo Civil. Com efeito, resta evidente a falha na prestação 

do serviço da requerida. E, em se tratando de relação consumerista, a 

responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se 

amolda a requerida, é objetiva (art. 14 CDC). Não se fazendo necessário 

portanto, perquirir acerca da existência de dolo ou culpa. Dessa forma, 

uma vez demonstrado que o consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), 

em decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor e entre ambos 

existir um nexo etiológico; é cabível a responsabilização do fornecedor. É 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 76 de 530



o que se vislumbra no presente caso, a conduta da requerida ao se negar 

em transferir os serviços de telefonia e internet sem a existência qualquer 

débito, causou prejuízos à parte autora, vez que, necessitou demandar o 

judiciário para resolver o problema. Destarte, entendo que a conduta da 

Reclamada causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que a má prestação do serviço, geram aborrecimentos 

diversos de mero dissabor, uma vez que frustram a relação de consumo e 

confiança entre a promovente e a promovida. Assim, tal conduta merece a 

devida responsabilização. (art. 6º, VI do CDC e art. 5º, V e X da CF/88). 

Em se tratando do prejuízo moral, insta salientar que para o arbitramento 

de sua reparação devem ser ponderados a um só tempo: a extensão do 

dano (art. 944 CC); as condições econômicas das partes, de modo a não 

enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado 

o caráter tríplice da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), 

de modo a compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros 

atos semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos 

os fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no 

importe de R$ 5.000 (cinco mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da 

tutela, para: a) Declarar a inexistência do débito em discussão no presente 

processo, tornando definitivos os efeitos da tutela de urgência concedida; 

b) CONDENAR, a Reclamada OI S.A., a pagar a quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais ocasionados a 

Reclamante ERIN LEONEL VILELA valor com incidência de juros de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (362 STJ). Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito 

em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do 

Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça 

surtir seus efeitos jurídicos e legais. Barra do Garças-MT. (assinado 

digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002624-49.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON PINHEIRO MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002624-49.2019.8.11.0004 Polo Ativo: ROSELI SILVA & CIA 

LTDA - ME Polo Passivo: EDSON PINHEIRO MARTINS Vistos, etc. 1. 

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

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO, no 

curso da qual sobreveio notícia da realização do pagamento da quantia 

executada (ID 26959827), satisfazendo-se, assim, a obrigação. Dessa 

forma, requer a parte executada a extinção do feito Com efeito, verifico 

que a parte executada realizou o pagamento da dívida, conforme se 

depreende do comprovante de transferência bancária realizada para a 

conta informada pelo patrono do autor (ID 26960761). Assim, diante dos 

elementos disponíveis nos autos, deve ser jugado extinto o feito, nos 

termos do inciso II do artigo 924 do Código de Processo Civil. 3. 

DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO QUE SEJA JULGADO EXTINTO o 

processo, nos termos do artigo 924, II do CPC. Fica desconstituída 

eventual penhora existente. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

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

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001176-75.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL JHORDAM MARTINS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO LEMES CAMILO (REQUERIDO)

SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

PEDRO DEFANT FILHO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA GRAZIANE DELMONDES OAB - MT17744/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL ARDUINI AZOLINI OAB - MT0021673A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001176-75.2018.8.11.0004 Promovente: DANIEL JHORDAM 

MARTINS SANTANA Promovido: PEDRO DEFANT FILHO EIRELI – ME; 

RICARDO LEMES CAMILO; SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARCAS 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Os 

reclamados RICARDO LEMES e SINDICATO RURAL aduziram preliminar de 

ilegitimidade passiva, sob argumento que não tem relação com a obrigação 

discutida, devendo esta ser atribuída somente à empresa PEDRO DEFANT. 

Pois bem, entendo devido o reconhecimento da preliminar somente quanto 

ao terceiro reclamado (SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARÇAS), 

tendo em vista que o termo de acordo apresentado pelo autor na inicial (id. 

13990855) confirma a responsabilidade dos demais reclamados. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

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

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

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

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

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

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

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

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

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

COBRANÇA c/c DANOS MORAIS, onde a parte autora afirma que no mês 

de setembro de 2017, os dois primeiros reclamados realizaram pela 

primeira vez a 34º Expoleste em Barra do Garças. Afirma que adquiriu 

uma cartela de bingo e foi premiado, juntamente com outros dois 

ganhadores, totalizando a quantia de R$3.333,32 (três mil, trezentos e 

trinta e três reais e trinta e dois centavos) para cada. Aduz que foi 

realizado termo de acordo, onde ficou determinado o pagamento do prêmio 

de forma parcelada, no entanto jamais recebeu os valores devidos. Em 

sua defesa, o reclamado RICARDO LEMES alega no mérito apenas a 

inexistência do dever de indenizar. O reclamado PEDRO DEFANT apesar 

de citado, não compareceu na audiência e não apresentou contestação, 

de modo que deve ser reconhecido sua REVELIA. Pois bem. Analisando 

detidamente a situação apresentada no processo, verifica-se que o autor 

apresenta legitimo documento que comprova a origem da dívida pleiteada 

em juízo, e não sendo comprovado pelos reclamados o devido pagamento, 

merece o pedido inicial ser julgado improcedente. Quanto ao dano moral, a 

parte autora não justificou o abalo psicológico que tenha sofrido, visto que 

o simples descumprimento contratual não gera o dever de indenizar: 

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

AÇÃO DE COBRANÇA E DANOS MORAIS. NEGÓCIO JURÍDICO 

DESCONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. (,Número do Processo: 80004015620188050052, Relator 

(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, 6ª Turma Recursal, 

Publicado em: 11/04/2019 ) (TJ-BA 80004015620188050052, Relator: 
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PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, 6ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 11/04/2019) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. Indemonstrada 

conduta ilícita praticada pelo Banco, nem qualquer prejuízo alegado pela 

recorrente, impunha-se o desacolhimento do pedido de indenização por 

danos morais, formulado em reconvenção. Caso em que a demandada 

reconhece a existência do débito. Procedência da ação de cobrança 

confirmada, assim como a correção monetária das parcelas vencidas e 

inadimplidas. Sentença confirmada. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível 

Nº 70074251737, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em 26/10/2017). (TJ-RS - AC: 

70074251737 RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Data de Julgamento: 

26/10/2017, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 30/10/2017) Assim, a situação em analise não se trata de 

dano moral in re ipsa, de modo que o pedido deve ser julgado 

improcedente. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR, 

solidariamente os Reclamados PEDRO DEFANT FILHO EIRELI – ME e 

RICARDO LEMES CAMILO a pagar à quantia de R$3.333,32 (três mil, 

trezentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos) a título de dano 

material ao Reclamante DANIEL JHORDAM MARTINS SANTANA, corrigidos 

monetariamente pelo INPC desde a publicação desta sentença (362 STJ) e 

juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. (405 CC). b) SUGIRO 

improcedência do pedido de danos morais. c) Com esteio no artigo 3º c/c 

artigo 17º do NCPC, ambos combinados com o art. 485, VI, também do 

Diploma Processual Civil, não havendo ligação entre a Requerida e o objeto 

do direito afirmado neste juízo (o que implica na sua ilegitimidade passiva), 

julgo em relação ao Reclamado SINDICATO RURAL DE BARRA DO 

GARCAS o presente feito sem apreciação do mérito. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1002517-05.2019.8.11.0004 Promovente: VANDERLI ALVES 

MEDEIROS Promovido: ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA; COSME 

RIDOVAL GONCALVES MANSO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINAR Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, 

motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

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

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

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

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

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

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

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

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

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

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

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

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

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

alegação futura de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO MORAL E MATERIAL, afirmando, em resumo, que no dia 

09.07.2018, firmou com a reclamada a aquisição de um lote de forma 

parcelada. Assevera que efetuou o pagamento de R$1.299,00 (mil, 

duzentos e noventa e nove reais) referente a entrada, sendo informada 

que o contrato receberia dias depois. Aduz que deslocando-se até a 

imobiliária com intuito de demarcar seu lote e concluir o negócio foi 

informada que o contrato teria sido cancelado, solicitando dessa forma, a 

devolução do valor pago, o que foi negado pela ré. A reclamada 

Administrabem aduz em sede de contestação que o valor pago pela autora 

se refere a primeira parcela à título de comissão de corretagem, não 

efetuando pagamento de nenhuma outra prestação, o que gerou a 

notificação extrajudicial de cobrança em 24.01.2019 e consequente 

rescisão contratual. Alega que não há que se falar de restituição do valor 

de comissão de corretagem, pois o STJ já decidiu ser devida tal cobrança. 

Afirma que deve ser calculado todas as deduções contratuais previstas e 

com isso a autora estaria em saldo devedor de R$3.831,83 (três mil, 

oitocentos e trinta e um reais e trinta e três centavos), pugnando pela 

improcedência dos pedidos iniciais. O Reclamado Cosme em sua defesa, 

afirma que o valor pago pela autora não se trata de sinal, e sim da primeira 

parcela do contrato pactuado entre as partes, alegando, em síntese, os 

mesmos argumentos do primeiro reclamado. Pois bem. Analisando 

detidamente os documentos constantes no processo, verifica-se que o 

motivo da rescisão contratual deve ser atribuída a parte autora, pois tendo 

realizado a negociação em julho/2018, caberia ter se diligenciado em 

busca de efetuar os pagamentos pactuados, no entanto, permaneceu 

inadimplente até março quando ocorreu o cancelamento do negócio, após 

notificação extrajudicial (id. 28795978, pág. 8) Assim, a falta de interesse 

da autora em efetuar o pagamento do contrato pactuado é licito para 

configurar a rescisão. Com efeito, entendo que ainda que a culpa 

exclusiva da rescisão tenha sido da autora, pela sua inadimplência, deve 

haver a restituição parcial do valor pago, conforme prevê a Súmula 543 do 

STJ: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e 

venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve 

ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente 

comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente 

vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem 

deu causa ao desfazimento. (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

26/08/2015, DJe 31/08/2015) Desse modo, conforme precedentes do STJ, 

deve o valor do desconto ser calculado entre 10% a 30%, neste sentido: 

REsp 1863250. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE. [...]Com efeito, o 

acórdão recorrido dirimiu a questão com base nos seguintes fundamentos 

(e-STJ, fls. 768-770): Quanto ao mérito, a possibilidade de rescisão 

contratual por iniciativa dos compradores está pacificada. Esta Câmara, 

seguindo posição pacífica da jurisprudência, tem admitido a rescisão de 

compromissos de venda e compra de bem imóvel, inclusive nas hipóteses 

de mora pelos compradores e, dependendo do caso, também de 

determinar a restituição dos valores pagos devidamente corrigidos.Com 

efeito, há de se considerar que os compradores não podem ficar 

submissos a um posicionamento da vendedora, tendo que aguardar a sua 

vontade em rescindir o contrato, sofrendo os efeitos de um ato jurídico 

que não irá prosperar. Contudo, a culpa pela rescisão, no caso, é dos 

próprios autores, que admitiram a falta de condições financeiras para 

adimplir o pactuado; assim, patente a possibilidade de rescisão por 

caracterização de arrependimento do negócio pelos autores. Ao ser 

rescindido o contrato, as partes devem retornar à situação em que se 

encontravam antes, reduzidas eventuais despesas que realizaram. E é de 

se ressaltar que os autores não usufruíram do imóvel, ou seja, não 

chegaram a se imitir na posse do bem negociado. Em casos como o 

presente, o que se admite e esta Câmara tem sustentado, por maioria, 
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essa posição é o abatimento entre 10% e 30% sobre o montante pago 

para compensar as despesas administrativas com a venda, dependendo 

de fatores que podem influenciar esse percentual, como o tipo de imóvel, 

se de moradia popular ou de médio ou alto padrão, o percentual de 

adimplemento com relação ao preço total do contrato, as despesas 

previstas com o tipo de negócio e também a título de penalidade pela culpa 

da rescisão. [...] (Retirada parte do REsp 1863250). Ainda neste sentido, 

destacamos: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESCISÃO DO 

CONTRATO POR DESISTÊNCIA DO ADQUIRENTE. RESTITUIÇÃO DOS 

VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE 

PREVISTO CONTRATUALMENTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE FORMA 

IMEDIATA. SÚMULA 543 DO STJ. RESCISÃO CONTRATUAL QUE NÃO 

IMPEDE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, SOB PENA DE 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS 85% QUE LEVA EM 

CONTA TODOS OS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO 

DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PROVIDO E RECURSO ADESIVO 

CONHECIDO E PROVIDO. 01. - Cuidam-se de Apelação interposta por SPE 

LOTE 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e Recurso Adesivo de 

ROBERTO MAMEDE STUDART SOARES, buscando a reforma de sentença 

prolatada pelo Juiz da 33ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, que julgou 

parcialmente procedente a ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de 

Valores e Danos Morais, proposta por Roberto Mamede Studart Soares. 

02.- No mérito, a controvérsia cinge-se ao exame de contrato de 

promessa de compra e venda de imóvel, no qual consta suposta 

abusividade de (i) cláusula contratual que prevê a devolução do valor 

pago de forma parcelada; (ii) índice a ser aplicado a título de correção 

monetária; (iii) cláusula penal contratual, a qual prevê direito de retenção 

de 25% (vinte e cinco por cento) pela construtora contratada, ora 

apelante, do valor pago pelo autor contratante, ora apelado, na hipótese 

de distrato proposto por este último; 03.- Conforme prevê o enunciado da 

Súmula nº 543 do Superior Tribunal de Justiça, "Na hipótese de resolução 

de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao 

Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das 

parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de 

culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso 

tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento." 04.- A 

correção monetária deve incidir a cada desembolso, pelo índice 

contratualmente previsto. 05.- Ao compromisso de compra e venda de 

imóvel são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, 

obedecendo os princípios gerais regentes da justiça contratual e o 

princípio da boa-fé. Por isso, mesmo dando causa à rescisão, a adquirente 

do imóvel tem direito ao recebimento dos valores pagos (CDC, art. 53). 06.- 

Em caso semelhante ao dos autos, esta 3ª Câmara de Direito Privado, 

entendeu como razoável e proporcional a retenção de 15% (quinze por 

cento) dos valores pagos 07.- Recurso de apelação conhecido e 

parcialmente provido, recurso adesivo conhecido e provido. ACÓRDÃO: 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito 

Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em em conhecer do 

apelo para dar-lhe parcial provimento e reconhecer e dar provimento ao 

recurso adesivo, nos termos do voto do relator, parte integrante deste. 

MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES Presidente do Órgão Julgador Exmo. Sr. 

JUCID PEIXOTO DO AMARAL Relator (TJ-CE - APL: 

01323034020178060001 CE 0132303-40.2017.8.06.0001, Relator: JUCID 

PEIXOTO DO AMARAL, Data de Julgamento: 22/05/2019, 3ª Câmara Direito 

Privado, Data de Publicação: 22/05/2019) APELAÇÃO. COMPROMISSO DE 

COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO 

COMPRADOR. RETENÇÃO DE VALORES. Majoração do percentual de 

retenção a 25% dos valores pagos, em consonância com os parâmetros 

fixados pelo E. Superior Tribunal de Justiça em casos análogos. JUROS DE 

MORA. Incidência a contar do trânsito em julgado. Precedentes desta C. 

Câmara. SUCUMBÊNCIA. Manutenção dos critérios fixados pelo Juízo a 

quo. Sucumbência mínima. Inteligência do art. 86, parágrafo único do 

CPC/15. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP 

10175205420168260564 SP 1017520-54.2016.8.26.0564, Relator: 

Rosangela Telles, Data de Julgamento: 02/10/2017, 2ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 02/10/2017) APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO 

ADESIVO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. 

RETENÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. DEVOLUÇÃO NA 

FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal ao Apelante em postular pela 

devolução do valor, na forma simples, visto que na sentença recorrida não 

houve condenação à restituição em dobro. 2. O c. STJ pacificou o 

entendimento, via Súmula 543, que, nas ações de rescisão contratual de 

imóvel, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo 

promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do 

promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o 

comprador quem deu causa ao desfazimento. 3. Nas hipóteses de 

rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por 

inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de 

retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga, 

devendo ser mantido o valor fixado na sentença. Precedentes do STJ. 4. 

Quanto à correção monetária, o c. STJ já firmou entendimento de que "em 

caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção 

monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir 

de cada desembolso" (STJ - AgRg no REsp 1222042/RJ), pelo INCC, 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

trânsito em julgado desta decisão, uma vez que inexiste mora anterior do 

vendedor, restando escorreita a sentença recorrida. 5. Quanto à ausência 

de sucumbência recíproca, razão não assiste ao Recorrente, pois a 

desistência do pedido de indenização por danos morais gera ao desistente 

o ônus de arcar com a sucumbência respectiva, conf. art. 90 do CPC. 

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 

(TJ-GO - Apelação (CPC): 00361978820178090051, Relator: OLAVO 

JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 18/02/2019, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: DJ de 18/02/2019) Importante mencionar que o 

valor de comissão de corretagem não é devido quando não há 

concretização do contrato, assim, ainda que o valor pago pela autora seja 

destinado ou não a comissão de corretagem, devido a sua devolução, nos 

termos da Súmula já mencionada, onde destaco: PROCESSUAL CIVIL. 

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBJETO DOS AUTOS DIVERSO 

DAQUELE ENSEJADOR DA TESE FIXADA PELO STJ (RESP 1.551.951/SP). 

ABUSIVIDADE DA RETENÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM QUANDO 

O CONTRATO NÃO SE CONCRETIZA. OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS 

VALORES PAGOS. SUMULA 543 STJ. INADMISSÃO DA RECLAMAÇÃO. 1. 

A reclamação proposta é inadmissível, pois, a despeito de apontar o REsp 

1.551.951/SP, submetido ao rito dos repetitivos, como precedente a 

fundamentar a sua pretensão, a tese firmada no julgado citado, não se 

relaciona à tese a defendida pelo reclamante. 2. Diferentemente do objeto 

atinente ao REsp 1.551.951/SP, a presente demanda versa sobre contrato 

rescindido, não sendo, portanto, objeto de discussão a validade ou não da 

transferência do pagamento da comissão de corretagem ao promitente 

comprador. 3. Indeferimento da reclamação. (Classe: Reclamação, Número 

do Processo: 0024926-40.2017.8.05.0000, Relator (a): Pilar Celia Tobio de 

Claro, Seção Cível de Direito Privado, Publicado em: 30/11/2018 ) (TJ-BA - 

RCL: 00249264020178050000, Relator: Pilar Celia Tobio de Claro, Seção 

Cível de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2018) CÍVIL E 

CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DO PROMITENTE 

VENDEDOR. DIREITO DO PROMITENTE COMPRADOR À DEVOLUÇÃO 

INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA Nº 543 DO STJ. COMISSÃO 

DE CORRETAGEM. SUMULA Nº 98 TJRJ. DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. ART. 405 

DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VERBA INDENIZATÓRIA 

ADEQUADA AO CASO. A rescisão contratual por culpa exclusiva da 

promitente vendedora, gera obrigação de devolução de todos os valores 

pagos pelo comprador. Súmula nº 543 STJ. Comissão de corretagem que 

deve ser totalmente restituída, uma vez que não se questiona a validade 

da cláusula contratual que prevê a transferência do encargo ao 

comprador, o que levaria à aplicação da tese fixada no REsp nº 

1.599.511-SP, mas sim porque a rescisão do contrato por culpa da 

incorporadora implica no retorno das partes ao status quo ante. 

Observância da Súmula nº 98 deste Tribunal. Obrigação da incorporadora 

pelo pagamento das cotas condominiais e tributos incidentes sobre o 

imóvel. Juros de mora desde a citação. Dano moral in re ipsa, sendo a 

verba fixada na sentença adequada e suficiente para atender a finalidade 

punitivo-pedagógica da sanção. Provimento do recurso da parte autora 

para corrigir o erro material do dispositivo da sentença, adequando-o aos 

termos da fundamentação, fazendo constar a condenação da parte ré na 

devolução integral da parcelas pagas. E desprovê o recurso das rés. 

Unânime. (TJ-RJ - APL: 00693504320188190001, Relator: Des(a). MARÍLIA 

DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 14/08/2019, VIGÉSIMA 

CÂMARA CÍVEL) Com isso, verificamos que a autora efetuou o pagamento 

da quantia de R$ 1.299,00 (mil, duzentos e noventa e nove reais), 
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devendo esse valor ser considerado para a devida restituição, não 

havendo que se falar em pagamento das parcelas inadimplidas. Dessa 

quantia deve ser abatido o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), 

pois conforme precedentes do STJ, cabe ao JUÍZO a fixação do 

percentual variável entre 10 a 30% do desconto. Assim, entendo devido a 

restituição de R$974,25 (novecentos e setenta e quatro reais e vinte e 

cinco centavos), devidamente atualizados com juros e correção 

monetária. 2.2.1. DANOS MORAIS No que tange aos danos morais, 

entendo que considerando que a rescisão ocorreu por culpa exclusiva da 

compradora, diante da sua inadimplência, entendo que não há que se falar 

em danos morais. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO JULGADO 

IMPROCEDENTE – DESFAZIMENTO DE CONTRATO DE PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA POR CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE- 

COMPRADOR – DIREITO À RESTITUIÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS 

PAGAS – DANO MATERIAL – NÃO-COMPROVADO – DANOS MORAIS – 

INEXISTÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Na hipótese 

de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel 

submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata 

restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, 

em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou 

parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao 

desfazimento” (Súmula nº. 543 do Superior Tribunal de Justiça). 2. Os 

danos materiais devem ser comprovados, conforme exige o art. 402 do 

CC. 3. O descumprimento de obrigação contratual gera dano moral apenas 

se, no caso concreto, houver alguma circunstância capaz de atingir os 

direitos da personalidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 

(TJ-RR - AC: 08207481820168230010 0820748-18.2016.8.23.0010, 

Relator: Des. , Data de Publicação: DJe 02/05/2019, p.) 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito, para: a) CONDENAR, solidariamente, os reclamados 

ao pagamento da quantia de R$974,25 (novecentos e setenta e quatro 

reais e vinte e cinco centavos), valor com incidência de juros de 1% (um 

por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção 

monetária pelo INPC devida desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ). b) 

SUGIRO improcedência do pedido de danos morais. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se o processo. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila 

Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002728-41.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL MENDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002728-41.2019.8.11.0004 Promovente: SAMUEL MENDES 

PEREIRA Promovido: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O Reclamado alegou preliminar de 

falta de interesse de agir e ausência de pretensão resistida, no entanto, 

merece REJEIÇÃO, pois a ausência de requerimento administrativo não é 

óbice para o ingresso da ação, e a negativação comprovada na inicial 

demonstra a pretensão resistida. Assim, entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

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

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

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

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

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

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

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

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

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. A parte 

autora ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS, onde afirma que teve seu nome inserido indevidamente 

nos órgãos de proteção, no valor de R$139,83 (cento e trinta e nove reais 

e oitenta e três centavos), aduzindo que desconhece o débito discutido, e 

que diligenciou até o Banco para resolver a situação que restou infrutífera. 

Em sua defesa, o banco reclamado afirma que o autor é titular de uma 

conta corrente, e que efetuou um empréstimo em 21.05.2019, pagando 

somente a primeira parcela de 48 contratadas, e posteriormente realizou 

outro empréstimo, onde não realizou nenhum pagamento. Assevera que o 

autor utilizava a conta para recebimento do seu salário, o que demonstra a 

utilização dos serviços do banco. Analisando as provas constantes no 

processo, verifica-se que o Reclamado comprova o vínculo contratual 

entre as partes, e justifica devidamente a origem do débito, de modo que o 

autor não foi capaz de apresentar nenhum documento que demonstre que 

não utilizava a conta bancária mencionada, sendo evidente a má-fé do 

autor. Com efeito, a parte autora ingressa com sua inicial carente de 

informações necessárias a conferir seu direito, não apresentando 

comprovante de pagamento do débito discutido. Sendo assim, diante dos 

documentos apresentados pela reclamada, entendo devida a cobrança em 

discussão neste processo. Forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no 

exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que 

cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese 

em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual 

não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in 

casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em 

conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil 3. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifica-se que na 

presente demanda, assim como em várias outras protocoladas neste 

Juizado, a parte acredita que a empresa não terá os documentos que 

comprovem seu vínculo contratual e com isso terá jus a receber valor pelo 

abalo moral decorrente da negativação, que supostamente seria indevida. 

Felizmente, a reclamada comprovou o vínculo contratual e a origem do 

débito, o que demonstrou a atitude indevida do reclamante. Assim, 

ingressando a parte autora com ação de indenização moral sabendo que a 

divida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de 

enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Neste sentido: E M E N 

T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA 

CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

E LIBERAÇÃO DO MÚTUO EM FAVOR DA AUTORA – VALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – TENTATIVA DE OBTENÇÃO DE 

VANTAGEM INDEVIDA – MULTA CORRETAMENTE APLICADA – RECURSO 

DESPROVIDO. I- Havendo provas sólidas de que autor livre e 

conscientemente contratou com a instituição financeira, a obtenção de 

empréstimo consignado, tendo ainda recebido o crédito respectivo, correta 

a sentença que declarou a validade da contratação, objeto da demanda. II- 

Constatado que o autor alterou a verdade dos fatos e valeu-se do 

processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, 

correta a imposição de multa por litigância de má-fé. Afinal, trata-se de lide 

manifestamente temerária, na qual pretendia o autor obter lucro fácil, 

movimentando desnecessariamente a máquina judiciária. (TJ-MS - AC: 

08006928920168120035 MS 0800692-89.2016.8.12.0035, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 09/07/2019, 2ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2019) (Grifei). Assim, é 
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indiscutível a litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que 

alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 

c/c artigo 81 e 85, §2º do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 

10% sobre o valor da causa em honorários advocatícios em favor da 

parte contrária e 10% referente as custas processuais. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

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

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002108-29.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONEGLEIDE FERREIRA BARROS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA OAB - MT13558/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002108-29.2019.8.11.0004 Promovente: RONEGLEIDE 

FERREIRA BARROS DE JESUS Promovido: OI MÓVEL S/A Vistos, etc. 1 . 

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

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES A empresa reclamada 

não alegou preliminares, de forma que entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

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

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

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

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

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

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

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

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

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. A parte 

autora ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS, afirmando que contratou o serviço de telefonia da 

empresa reclamada e optou pela cobrança na forma de débito automático, 

no entanto após a cobrança de três meses, a empresa não mais efetuou 

as cobranças, e não notificou o autor, tendo conhecimento apenas 

quando tentou realizar um financiamento e descobriu seu nome 

negativado. A reclamada em sua defesa, impugna de forma totalmente 

genérica as alegações iniciais, aduzindo fatos não aduzidos na petição 

inicial, pois o autor não questiona a legitimidade da contratação. Pois bem. 

Verifica-se que a empresa reclamada não apresentou nenhuma prova ou 

elemento capaz de modificar as alegações autorais, nos termos do artigo 

373, II do CPC. Com efeito, o autor apresenta extrato bancários que 

comprovam a cobrança da fatura através de débito automático em conta 

corrente até o mês de março/2019, e apesar de possuir saldo positivo na 

data da cobrança (dia 02 de cada mês), não ocorreu mais nenhum 

desconto, sendo que a reclamada negativou seu nome por débito do mês 

de abril/2019. Assim, restou demonstrado evidente falha na prestação do 

serviço da promovida, que não efetuou a cobrança na forma contratada, e 

bem como não notificou o consumidor para que pudesse quitar seu débito, 

sendo certo que quando o consumidor opta pelo pagamento na forma de 

débito automático, busca manter-se despreocupado quanto ao pagamento. 

Com isso, a reclamada deve ser responsabilizada pela situação que o 

autor foi obrigado a vivenciar. 2.2.1 DO DANO MORAL No que tange ao 

pedido de reparação a titulo de dano moral, entendo que a conduta da 

reclamada causou sim abalo moral ao Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, diante da falha na prestação do serviço da ré. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE 

AUTORIZAÇÃO PARA QUITAÇÃO POR DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA 

CORRENTE. SALDO SUFICIENTE. PARCELAS NÃO DEBITADAS. ERRO NO 

FATURAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SOLIDARIEDADE 

ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES (BANCO E 

CREDOR) INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC/SERASA. DANOS MORAIS IN RE 

IPSA. QUANTUM REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. RECURSO PROVIDO NO 

PONTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007964836, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 30/10/2018). (TJ-RS 

- Recurso Cível: 71007964836 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de 

Julgamento: 30/10/2018, Primeira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 01/11/2018) Assim, devido a 

reparação moral diante do erro da empresa em não efetuar a cobrança na 

forma contratada, bem como não avisar o autor de eventual 

impossibilidade da cobrança, o que gerou indevidamente a negativação 

discutida. A respeito do valor da indenização por dano moral, a orientação 

jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito brasileiro, o 

arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao prudente 

arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o parâmetro 

por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$ 7.000,00 (sete mil reais). 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, para: a) 

CONDENAR, o Reclamado OI MÓVEL S/A, a pagar a quantia de R$7.000,00 

(sete mil reais) a título de indenização por danos morais ocasionados a 

Reclamante RONEGLEIDE FERREIRA BARROS DE JESUS, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir 

da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente o débito em 

discussão no processo, diante da falha na prestação do serviço. Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002729-26.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GOMES FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002729-26.2019.8.11.0004 Promovente: ANA PAULA GOMES 

FEITOSA Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

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

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O Reclamado alegou 

em preliminar ausência de extrato legitimo de negativação, no entanto, 

insurge-se na sua contestação sobre o débito discutido, de modo que 

recebo o documento apresentado na inicial. Alega também ausência de 

requerimento administrativo, no entanto, prevê a Constituição Federal, em 

seu art. º, XXXV, que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito”, assim inexiste a obrigatória de buscar a via 

administrativa antes da judicial. Outras preliminares apresentadas são 

apenas protelatórias de modo que deixo de analisa-las. Assim, entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise 

de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a matéria de fato já 

está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos 

autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma que teve 

seu nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção no valor de 

R$68,97 (sessenta e oito reais e noventa e sete centavos). Aduz que 

procurou a promovida para resolver a situação de forma administrativa, 

que restou infrutífera. Em sua defesa, a empresa reclamada assevera que 

a autora contratou plano de telefonia (62) 9.9629-2475, em 20/02/2018, 

pagando somente a fatura do mês de março, e estando em débito com as 

demais faturas, sendo que a linha foi bloqueada definitivamente em 

agosto/2018 por ausência de pagamento. Apresenta como provas de 

suas alegações as faturas e extrato de utilização dos serviços. Pois bem. 

Observa-se que a parte autora apresenta uma petição inicial genérica, não 

informando com precisão se contratou ou não os serviços da empresa, e 

após a apresentação da contestação, diante da não apresentação do 

contrato escrito, vêm informando que jamais contratou, e que a situação 

trata-se de fraude. No entanto, entendo que os documentos apresentados 

pela empresa possuem grande verossimilhança a fim de confirmar a 

legitima contratação, inclusive o endereço da fatura é justamente o 

informado pela autora na inicial. Ainda que possível a inversão do ônus da 

prova, a parte autora ingressa com sua inicial carente de informações 

necessárias a conferir seu direito, não cumprindo o ônus da sua prova, 

nos termos do 373, I do CPC. Forçoso reconhecer que a Reclamada agiu 

no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que 

cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese 

em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual 

não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Sobre o assunto: 

RESPONSABILIDADE CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA PARA O AUTOR NA 

SENTENÇA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. BENEFÍCIO 

CONCEDIDO NESTA INSTÂNCIA. MÉRITO. INSCRIÇÃO SUPOSTAMENTE 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. TELEFONIA. 

APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

PRECEDENTES. INCONTROVERSA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. PEDIDO DO AUTOR PARA 

ALTERAÇÃO DO PACOTE DE SERVIÇOS. COBRANÇA PROPORCIONAL 

REFERENTE AO NOVO PLANO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO 

DA PRESTAÇÃO QUE ENSEJOU A NEGATIVAÇÃO. INADIMPLÊNCIA 

VERIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ART. 188, I, DO CÓDIGO 

CIVIL. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA 

NESTA SEDE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Constitui exercício regular de direito do credor a inclusão de 

consumidores efetivamente inadimplentes nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito. (TJ-SC - AC: 03035229720168240020 Criciúma 

0303522-97.2016.8.24.0020, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de 

Julgamento: 11/09/2018, Terceira Câmara de Direito Civil) Assim sendo, in 

casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em 

conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil 3. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifica-se que na 

presente demanda, assim como em várias outras protocoladas neste 

Juizado, a parte acredita que a empresa não terá os documentos que 

comprovem seu vínculo contratual e com isso terá jus a receber valor pelo 

abalo moral decorrente da negativação, que supostamente seria indevida. 

Felizmente, a reclamada comprovou o vínculo contratual e a origem do 

débito, o que demonstrou a atitude indevida do reclamante. Assim, 

ingressando a parte autora com ação de indenização moral, sabendo que 

a dívida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de 

enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Neste sentido: 

EMENTA: INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO NEGATIVA -EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Para que ocorra a 

condenação por litigância de má-fé, é necessário que se faça prova da 

instauração de litígio infundado ou temerário, bem como da ocorrência de 

dano processual em desfavor da parte contrária. Sendo o ajuizamento da 

ação absolutamente temerário, deve ser mantida a penalidade aplicada 

pelo MM. Juiz a quo. (TJ-MG - AC: 10000190675736001 MG, Relator: 

Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de 

Publicação: 23/08/2019) (Grifei). Assim, é indiscutível a litigância de má-fé 

da parte demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 

80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 4. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO 

PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos 

termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO 

ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da 

Reclamada. Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 e 

85, §2º do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 10% sobre o 

valor da causa em honorários advocatícios em favor da parte contrária e 

10% referente as custas processuais. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila 

Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O promovido ainda 

pleiteia indeferimento da inicial, sob o argumento de que o extrato de 

negativação não é oficial. No entanto, considerando que o banco 

reclamado insurge-se contra o débito na contestação, não há que se falar 

em falso extrato. Assim, REJEITO a preliminar arguida. Desse modo, 

entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a 

análise de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a matéria de fato já 

está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos 

autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma que teve 

seu nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção, por duas 

restrições que totalizam o valor de R$1.092,44 (mil e noventa e dois reais 

e quarenta e quatro reais), aduzindo que desconhece o débito discutido. 

Em sua defesa, o banco reclamado afirma que o autor é titular de uma 

conta corrente, e bem como de cartão de crédito ELO INTERNACIONAL, 

sendo que uma negativação (R$712,45) é referente ao cartão de crédito e 

a outra (R$379,99) se refere aos débitos da conta corrente. Afirma que 

deixando o autor de efetuar os pagamentos, a inserção no seu nome nos 

órgãos de proteção foi devida. Analisando as provas constantes no 

processo, verifica-se que o Reclamado comprova o vínculo contratual 

entre as partes, e justifica devidamente a origem do débito, de modo que o 

autor não foi capaz de apresentar nenhum documento que demonstre que 

não utilizava a conta bancária mencionada ou o devido pagamento dos 

débitos, sendo evidente a má-fé do autor. Com efeito, a parte autora 

ingressa com sua inicial carente de informações necessárias a conferir 

seu direito, não apresentando comprovante de pagamento do débito 

discutido. Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela 

reclamada, entendo devida a cobrança em discussão neste processo. 

Forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 3. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifica-se que na presente demanda, assim como 

em várias outras protocoladas neste Juizado, a parte acredita que a 

empresa não terá os documentos que comprovem seu vínculo contratual e 

com isso terá jus a receber valor pelo abalo moral decorrente da 

negativação, que supostamente seria indevida. Felizmente, a reclamada 

comprovou o vínculo contratual e a origem do débito, o que demonstrou a 

atitude indevida do reclamante. Assim, ingressando a parte autora com 

ação de indenização moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Neste sentido: E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – 

A Ç Ã O  D E  C O N H E C I M E N T O  D E  N A T U R E Z A 

CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

E LIBERAÇÃO DO MÚTUO EM FAVOR DA AUTORA – VALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – TENTATIVA DE OBTENÇÃO DE 

VANTAGEM INDEVIDA – MULTA CORRETAMENTE APLICADA – RECURSO 

DESPROVIDO. I- Havendo provas sólidas de que autor livre e 

conscientemente contratou com a instituição financeira, a obtenção de 

empréstimo consignado, tendo ainda recebido o crédito respectivo, correta 

a sentença que declarou a validade da contratação, objeto da demanda. II- 

Constatado que o autor alterou a verdade dos fatos e valeu-se do 

processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, 

correta a imposição de multa por litigância de má-fé. Afinal, trata-se de lide 

manifestamente temerária, na qual pretendia o autor obter lucro fácil, 

movimentando desnecessariamente a máquina judiciária. (TJ-MS - AC: 

08006928920168120035 MS 0800692-89.2016.8.12.0035, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 09/07/2019, 2ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2019) (Grifei). Assim, é 

indiscutível a litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que 

alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 

c/c artigo 81 e 85, §2º do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 

10% sobre o valor da causa em honorários advocatícios em favor da 

parte contrária e 10% referente as custas processuais. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

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

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O Reclamado não 

alegou preliminares, de forma que entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

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

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

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

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

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

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

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

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

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

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

alegação futura de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, afirmando que na data de 

04.11.2019 sofreu a interrupção de agua sem qualquer justificativa previa, 

sendo que no dia seguinte ao entrar em contato com a ré foi informado 

que não havia nenhuma solicitação de corte para residência. Após 14 dias 

fez novo protocolo pois ainda permanecia sem água, no entanto, nada foi 
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resolvido. Assevera que no dia 20.11, diante de nova reclamação, teve 

restabelecimento somente no dia 21.11.2019, assim, evidente a falha na 

prestação do serviço da reclamada, que deixou a autora vários dias sem o 

fornecimento de água, estando as faturas devidamente pagas. Em sua 

defesa, a empresa reclamada assevera que efetuou a interrupção do 

fornecimento de água do reclamante no dia 31.10.2019, sendo 

restabelecido em 05.11.2019, após compensação do pagamento da fatura. 

Afirma que após tal fato teve nova visita sendo registrado consumo pelo 

hidrômetro de 3m³, assim, não há que se falar em falha na prestação do 

serviço. Pois bem. Analisando detidamente a situação apresentada no 

processo, verifica-se que a empresa reclamada confirma a interrupção de 

água, realizado na sexta feira e após o atraso de 31 dias. No entanto, 

dispõe a Lei Estadual nº 6.942/97: Art. 1° Fica proibida a efetuação do 

corte no fornecimento de água e luz dos usuários pelas empresas do 

Estado ou por terceiros, prestadores de serviço contratados ou 

autorizados pelos mesmos, devido a suposto atraso no pagamento das 

tarifas, no decorrer do último dia útil da semana, para efeito de serviços 

bancários. Art. 2° A efetuação dos cortes no fornecimento de água e luz, 

ressalvado o disposto no Artigo 1° da presente lei, só se dará após 

notificação expressa por parte da empresa credora ou sem representante 

legalmente constituído com um mínimo de 60 (sessenta) dias de 

antecedência. Ou seja, pela legislação estadual vigente, a reclamada 

descumpriu duas regras, a de suspensão antes do prazo de 60 dias, e 

ainda efetuou a suspensão na sexta-feira, o que só por este motivo, 

causou para a autora o prejuízo de 04 (quatro) dias sem o fornecimento 

de água. Além disso, importante observar pelo próprio extrato 

apresentado pela reclamada que a autora efetuou diversas reclamações 

de falta de água, o que demonstra evidente falha na prestação do serviço. 

Destaco que o fato do registro de 3m³ de água não significa que a 

prestação do serviço foi eficaz, visto que a autora estaria sem água 

quase um mês e seu consumo é de 10m³, restando evidente que ocorreu 

defeito no fornecimento de água na residência da autora. 2.2.2. DO DANO 

MORAL No que tange ao pedido de reparação a titulo de dano moral, 

entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que a suspensão 

indevida do fornecimento de água lhe causou prejuízos diversos de mero 

dissabor. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. SUSPENSÃO 

INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. COMPORTAMENTO ABUSIVO 

DO PREPOSTO AO REALIZAR A VISTORIA. DANO MORAL I. Demonstrado 

o nexo causal entre o defeito na prestação de serviços e os danos morais 

sofridos, torna-se necessária a devida compensação. II. O valor da 

compensação por danos morais deve ser informado por critérios de 

proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas; a natureza e a extensão do dano. III. 

Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 07096740820188070018 DF 

0709674-08.2018.8.07.0018, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 

13/06/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

21/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) A respeito do valor da 

indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no 

sentido de que: No direito brasileiro, o arbitramento da indenização do 

dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo 

assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, 

desde que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível 

com a situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio 

Chaves, Responsabilidade Civil, atualização em matéria de 

responsabilidade por danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). 

(grifei e negritei). A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, para: a) 

CONDENAR a Reclamada a pagar a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) 

à titulo de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante 

ANGELA MARIA COSTA, valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). Fica a parte condenada ciente de que, após o 

trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Com fulcro no artigo 40 da Lei 

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

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002727-56.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL MENDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002727-56.2019.8.11.0004 Promovente: SAMUEL MENDES 

PEREIRA Promovido: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O promovido ainda pleiteia inépcia 

da inicial – por ausência de documento original do SPC. No entanto 

considerando que o Reclamado no mérito da sua contestação afirma a 

origem da dívida e comprova o vínculo entre as partes, forçoso 

reconhecer a veracidade do documento apresentado. Assim, REJEITO a 

preliminar discutida. Assim, entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

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

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

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

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

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

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

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

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

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. A parte 

autora ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS, onde afirma que teve seu nome inserido indevidamente 

nos órgãos de proteção, no valor de R$492,64 (quatrocentos e noventa e 

dois reais e sessenta e quatro centavos), aduzindo que desconhece o 

débito discutido, e que diligenciou até o Banco para resolver a situação 

que restou infrutífera. Em sua defesa, o banco reclamado afirma que o 

utilizou os serviços dos bancos e não efetuou pagamento, e apesar de 

intempestivos, restou verificado que estes serviços se referem a 

utilização de cartão de crédito, e sendo verificado a má-fé do autor, 

devido reconhecer as alegações do promovido. Assim, os documentos 

apresentados comprovam a origem da dívida, de modo que o autor não foi 

capaz de apresentar nenhum documento que demonstre o pagamento do 

débito. Com efeito, a parte autora ingressa com sua inicial carente de 

informações necessárias a conferir seu direito, não apresentando 

comprovante de pagamento do débito discutido. Sendo assim, diante dos 

documentos apresentados pela reclamada, entendo devida a cobrança em 

discussão neste processo. Forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no 

exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 
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Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que 

cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese 

em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual 

não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in 

casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em 

conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil 3. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifica-se que na 

presente demanda, assim como em várias outras protocoladas neste 

Juizado, a parte acredita que a empresa não terá os documentos que 

comprovem seu vínculo contratual e com isso terá jus a receber valor pelo 

abalo moral decorrente da negativação, que supostamente seria indevida. 

Felizmente, a reclamada comprovou o vínculo contratual e a origem do 

débito, o que demonstrou a atitude indevida do reclamante. Assim, 

ingressando a parte autora com ação de indenização moral sabendo que a 

divida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de 

enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Neste sentido: E M E N 

T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA 

CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

E LIBERAÇÃO DO MÚTUO EM FAVOR DA AUTORA – VALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – TENTATIVA DE OBTENÇÃO DE 

VANTAGEM INDEVIDA – MULTA CORRETAMENTE APLICADA – RECURSO 

DESPROVIDO. I- Havendo provas sólidas de que autor livre e 

conscientemente contratou com a instituição financeira, a obtenção de 

empréstimo consignado, tendo ainda recebido o crédito respectivo, correta 

a sentença que declarou a validade da contratação, objeto da demanda. II- 

Constatado que o autor alterou a verdade dos fatos e valeu-se do 

processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, 

correta a imposição de multa por litigância de má-fé. Afinal, trata-se de lide 

manifestamente temerária, na qual pretendia o autor obter lucro fácil, 

movimentando desnecessariamente a máquina judiciária. (TJ-MS - AC: 

08006928920168120035 MS 0800692-89.2016.8.12.0035, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 09/07/2019, 2ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2019) (Grifei). Assim, é 

indiscutível a litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que 

alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 

c/c artigo 81 e 85, §2º do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 

10% sobre o valor da causa em honorários advocatícios em favor da 

parte contrária e 10% referente as custas processuais. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

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

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001568-78.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA DOS SANTOS BARBOSA (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001568-78.2019.8.11.0004 Promovente: ROMILDA DOS 

SANTOS BARBOSA Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . 

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

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Em preliminar a 

reclamada alegou impossibilidade de inversão do ônus da prova, que 

merece REJEIÇÃO, pois diante da hipossuficiência do autor, deve aplicar a 

determinação contida no CDC. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DECISÃO LIMINAR DE PISO QUE CONSIGNOU A APLICAÇÃO DO CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR, COM INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NA 

RELAÇÃO TRAVADA ENTRE OS LITIGANTES. ALEGAÇÃO DE 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO 

CDC REVELA-SE POSSÍVEL QUANDO PRESENTE A HIPOSSUFICIÊNCIA DE 

UM DOS CONTRATANTES. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO 

PROFERIDA NA INSTÂNCIA A QUO. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-BA - AI: 

00152073420178050000, Relator: Ilona Márcia Reis, Quinta Câmara Cível, 

Data de Publicação: 11/10/2017) O promovido ainda pleiteia indeferimento 

da inicial, sob o argumento de que o extrato de negativação foi emitido por 

pessoa jurídica estranha a lide, de modo que impossível confirmar a 

veracidade da declaração. No entanto, considerando que a reclamada 

insurge-se contra o débito na contestação, não há que se falar em 

negativação indevida. Assim, REJEITO a preliminar arguida. Superadas as 

preliminares, passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 

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

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

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

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

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

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

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

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

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

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

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

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. A parte 

autora ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS, onde afirma que teve seu nome inserido indevidamente 

nos órgãos de proteção, no valor de R$378,15 (trezentos e setenta e oito 

reais e quinze centavos), visto que jamais contratou serviços da 

reclamada. Em sua defesa, a empresa reclamada afirma que o autor 

habilitou a linha telefônica nº 34 98866 7289, em novembro de 2016, 

deixando de efetuar os pagamentos dos meses de janeiro a maio de 2017, 

o que ocasionou o débito discutido. Apresenta contrato e faturas e 

comprovam o vínculo contratual. Devidamente intimada a parte autora, 

conforme ID 26455983, para assinar na secretaria do Juizado documento 

que afirma não se tratar de sua assinatura no contrato apresentado pelo 

reclamado, manteve-se inerte. Analisando detidamente os documentos 

apresentados pela empresa reclamada, verifica-se que o contrato foi 

assinado em Araguari- MG, que se trata da cidade de nascimento da 

autora, ainda as assinaturas são semelhantes a da autora. Assim, não há 

nenhuma evidencia de fraude, de modo que legitima a cobrança. Com 

efeito, a parte autora ingressa com sua inicial carente de informações 

necessárias a conferir seu direito, não apresentando comprovante de 

pagamento do débito discutido. Sendo assim, diante dos documentos 

apresentados pela reclamada, entendo devida a cobrança em discussão 

neste processo. Forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício 

regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in 

verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima 

defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a 

reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 3. 

PEDIDO CONTRAPOSTO A reclamada pleiteia o recebimento da quantia de 

R$ 378,15 (trezentos e setenta e oito reais e quinze centavos), referente 

ao valor dos débitos discutidos, vez que legítimos, o que merece ser 

acolhido. 4. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifica-se que na presente 

demanda, assim como em várias outras protocoladas neste Juizado, a 

parte acredita que a empresa não terá os documentos que comprovem 

seu vínculo contratual e com isso terá jus a receber valor pelo abalo moral 

decorrente da negativação, que supostamente seria indevida. Felizmente, 

a reclamada comprovou o vínculo contratual e a origem do débito, o que 
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demonstrou a atitude indevida do reclamante. Assim, ingressando a parte 

autora com ação de indenização moral sabendo que a divida é devida, 

alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, 

configura litigância de má-fé. Neste sentido: E M E N T A – APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA 

CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

E LIBERAÇÃO DO MÚTUO EM FAVOR DA AUTORA – VALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – TENTATIVA DE OBTENÇÃO DE 

VANTAGEM INDEVIDA – MULTA CORRETAMENTE APLICADA – RECURSO 

DESPROVIDO. I- Havendo provas sólidas de que autor livre e 

conscientemente contratou com a instituição financeira, a obtenção de 

empréstimo consignado, tendo ainda recebido o crédito respectivo, correta 

a sentença que declarou a validade da contratação, objeto da demanda. II- 

Constatado que o autor alterou a verdade dos fatos e valeu-se do 

processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, 

correta a imposição de multa por litigância de má-fé. Afinal, trata-se de lide 

manifestamente temerária, na qual pretendia o autor obter lucro fácil, 

movimentando desnecessariamente a máquina judiciária. (TJ-MS - AC: 

08006928920168120035 MS 0800692-89.2016.8.12.0035, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 09/07/2019, 2ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2019) (Grifei). Assim, é 

indiscutível a litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que 

alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. SUGIRO a procedência do pedido contraposto, 

condenando a parte reclamante ao pagamento da quantia de R$ 378,15 

(trezentos e setenta e oito reais e quinze centavos) em favor do 

reclamado, a título de dano material, e por se tratar de responsabilidade 

contratual, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês do 

vencimento (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida desde 

o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ). SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por 

cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. Ainda, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 e 85, §2º do CPC, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de 10% sobre o valor da causa em honorários 

advocatícios em favor da parte contrária e 10% referente as custas 

processuais. Revogo liminar eventualmente concedida. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002737-03.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ARTUR DE LIMA OAB - MT26559/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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002737-03.2019.8.11.0004 Promovente: ALEXSON RODRIGUES 

DA SILVA Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A Vistos, etc. 1 . 

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

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Em preliminar a 

reclamada alegou inépcia da inicial por ausência do comprovante de 

endereço, mas considerando que a reclamada tem filial na comarca onde a 

ação foi ajuizada, não há que se falar em incompetência, nos termos da 

Lei 9.099/95. Também aduziu inépcia da inicial – por ausência de 

documento original do SPC. No entanto considerando que o Reclamado no 

mérito da sua contestação afirma a origem da dívida, forçoso reconhecer 

a veracidade do documento apresentado. Assim, REJEITO a preliminar 

discutida. Por fim, alegou ausência de pretensão resistida, no entanto a 

negativação demonstra a resistência da lide. Assim, entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise 

de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a matéria de fato já 

está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos 

autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma que teve 

seu nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção por dois débitos 

que totaliza R$121,90 (cento e vinte e um reais e noventa centavos). Aduz 

que jamais contratou os serviços da ré. Em sua defesa, a empresa 

reclamada afirma que o reclamante possuía uma linha nº habitou a linha 

telefônica (65) 9 9938-3518 na modalidade pré-paga, e depois alterou para 

plano pós-pago, pagando as primeiras faturas, no entanto, a ausência dos 

demais pagamentos fez gerar a cobrança discutida. Alega que apesar do 

endereço estar em local diverso do indicado na inicial, deve-se observar 

que o autor não apresentou comprovante de endereço em nome próprio. 

Pois bem. Analisando as faturas apresentadas pela empresa reclamada, 

verifica-se que constava o endereço do autor na cidade de Barra do 

Garças, e apesar das alegações da contestação, o autor não apresentou 

nenhum documento que comprovasse não residir neste endereço, 

inclusive na época das cobranças. Assim, não há que se falar em 

inversão do ônus da prova, pois cabe a parte demandante produzir o 

mínimo de prova de suas alegações, nos termos doa artigo 373, I do CPC, 

de modo que poderia ter apresentado comprovante legitimo de endereço. 

Desse modo, os documentos nos autos, como faturas e extrato de 

utilização dos serviços demonstram de forma verossímil a devida 

contratação do serviço. Forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no 

exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que 

cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese 

em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual 

não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Sobre o assunto: 

RESPONSABILIDADE CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA PARA O AUTOR NA 

SENTENÇA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. BENEFÍCIO 

CONCEDIDO NESTA INSTÂNCIA. MÉRITO. INSCRIÇÃO SUPOSTAMENTE 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. TELEFONIA. 

APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

PRECEDENTES. INCONTROVERSA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. PEDIDO DO AUTOR PARA 

ALTERAÇÃO DO PACOTE DE SERVIÇOS. COBRANÇA PROPORCIONAL 

REFERENTE AO NOVO PLANO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO 

DA PRESTAÇÃO QUE ENSEJOU A NEGATIVAÇÃO. INADIMPLÊNCIA 

VERIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ART. 188, I, DO CÓDIGO 

CIVIL. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA 

NESTA SEDE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Constitui exercício regular de direito do credor a inclusão de 

consumidores efetivamente inadimplentes nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito. (TJ-SC - AC: 03035229720168240020 Criciúma 

0303522-97.2016.8.24.0020, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de 

Julgamento: 11/09/2018, Terceira Câmara de Direito Civil) Assim sendo, in 

casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em 
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conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil 3. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifica-se que na 

presente demanda, assim como em várias protocoladas neste Juizado, 

tratam-se de ações em que a parte ingressa no Juízo acreditando que a 

empresa não terá os documentos que comprovem seu vínculo contratual, 

e com isso terá jus a receber valor pelo abalo moral decorrente da 

negativação. Felizmente, a reclamada comprovou o vínculo contratual e a 

origem do débito, demonstrando a atitude indevida do reclamante. Assim, 

ingressando a parte autora com ação de indenização moral, sabendo que 

a divida é devida,, alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de 

enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Neste sentido: 

EMENTA: INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO NEGATIVA -EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Para que ocorra a 

condenação por litigância de má-fé, é necessário que se faça prova da 

instauração de litígio infundado ou temerário, bem como da ocorrência de 

dano processual em desfavor da parte contrária. Sendo o ajuizamento da 

ação absolutamente temerário, deve ser mantida a penalidade aplicada 

pelo MM. Juiz a quo. (TJ-MG - AC: 10000190675736001 MG, Relator: 

Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de 

Publicação: 23/08/2019) (Grifei). Assim, é indiscutível a litigância de má-fé 

da parte demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 

80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 4. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO 

PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos 

termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO 

ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da 

Reclamada. Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 e 

85, §2º do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 10% sobre o 

valor da causa em honorários advocatícios em favor da parte contrária e 

10% referente as custas processuais. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila 

Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Autos nº 1002746-62.2019.8.11.0004 Promovente: MARIA AUXILIADORA 

DUARTE MELO Promovido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES O Reclamado não alegou preliminares, de forma que 

entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a 

análise de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORAIS e 

MATERIAIS, onde a parte autora afirma que na data de 02.12.2019 foi 

surpreendida com a interrupção da sua energia, e percebendo que nos 

vizinhos não ocorreu qualquer suspensão ligou de imediato para a 

reclamada. Afirma que no dia seguinte, se deslocou até a cidade de Barra 

do Garças, para levar seu pai no médico e fazer compras no mercado, e 

retornando de noite para sua residência, continuava sem energia, 

efetuando nova ligação para a ré. Afirma que no dia 04.12, acabou a 

energia da vizinhança e logo restabeleceram o serviço, porém da autora 

não. No dia 05.12, já efetuado inúmeras solicitações para a ré sem 

atendimento, ingressou com a presente ação, visto que perdeu todos 

alimentos em sua geladeira, e continua sem o fornecimento da energia. Em 

sua defesa, a empresa afirma que não registrou nenhuma interrupção na 

residência da autora, o que poderia ter sido ocasionado por problema 

internos, pugnando pela improcedência, pois não ocorreu nenhuma falha 

na prestação do serviço. Pois bem. Analisando detidamente a situação 

apresentada no processo, verifica-se que os inúmeros protocolos de 

ligações apresentados pela autora buscando solução administrativa 

demonstram a falha na prestação do serviço, e além disso, a autora 

registrou boletim de ocorrência, onde o investigador de policia, redigiu um 

laudo confirmando a ausência de energia elétrica em sua residência e 

ainda o prejuízo com a perca dos alimentos que estavam na geladeira. 

Assim, resta indubitável a responsabilidade da reclamada, vez que, ainda 

que não efetuou a interrupção, deveria ter se deslocado com maior 

brevidade na residência da autora, para prestar-lhe devido atendimento. 

Com efeito, restou verificado nos autos a interrupção do serviço pelo 

período superior à três dias, sendo certo que a indisponibilidade do 

serviço pelo período relatado na inicial, ultrapassa a barreira do mero 

aborrecimento, vez que tratando-se de serviço essencial, caberia a 

reclamada ter uma solução rápida e eficaz para os consumidores. Nesta 

senda, aplica-se à ré a teoria da responsabilidade objetiva, conforme 

disposto no art. 37, §6º, da CF/88, de modo que sua responsabilidade civil 

somente será afastada caso restar comprovada a ausência de nexo de 

causalidade entre o dano e a ação do agente ou ocorrência de caso 

fortuito ou de força maior. Outrossim, consoante art. 22 do CDC, a 

reclamada, na condição de prestadora de serviço público essencial, deve 

garantir aos seus consumidores a entrega de serviço adequado, eficiente 

e contínuo, sob pena de arcar com as consequências advindas de sua 

inoperância. Neste contexto, analisando os autos, verifica-se que a parte 

reclamante comprova sua condição de consumidor da reclamada sendo 

aplicável os institutos da inversão do ônus da prova. Ademais, é certo que 

é possível reconhecer que o evento ultrapassou a linha do mero dissabor 

inerente a vida em sociedade, causando real lesão ao direito da 

personalidade da parte autora, uma vez que ficou privada de serviço 

essencial à sobrevivência e que permite a convivência do ser humano de 

forma digna em sociedade. Deste modo, recai sobre a concessionária 

reclamada o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo capaz de refutar a interrupção de energia pelo 

longo periodo. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. No que tange aos danos materiais, restando comprovados 

através do laudo da delegacia, entendo que o valor pleiteado é pertinente 

a compensar os prejuízos experimentos. 2.2.1. DANOS MORAIS No que 

tange aos danos morais, deve-se ponderar que a energia elétrica é bem 

de consumo essencial ao cotidiano de qualquer pessoa, de modo que a 

ineficiência ou ausência de seu fornecimento, dependendo das 

circunstâncias do caso e quando superado o razoável, pode, de fato, 

resultar em dissabores que transcendem o mero aborrecimento e 

ocasionam efetivo abalo psíquico. In casu, a interrupção da energia pelo 

período de superior à 03 (três) dias, reputa-se inquestionável que a parte 

reclamante teve sua honra subjetiva atingida em decorrência das 

recorrentes falhas de prestação de serviço da reclamada, mormente ao 

se ponderar a quantidade e a essencialidade da energia elétrica no 

cotidiano humano, dissabores que, somados, denotam desrespeito ao 

consumidor, transcendem o mero aborrecimento e configuram efetivo 
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prejuízo imaterial intrínseco, passível de recomposição. Nesse sentido a 

própria jurisprudência de Mato Grosso trata do assunto: EMENTA 

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DA AUSÊNCIA 

DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS E DE IMPUGNAÇÃO A 

JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO 

POR APROXIMADAMENTE 03 DIAS. ALEGADA SITUAÇÃO EMERGENCIAL 

NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a Recorrida não demonstra 

elementos suficientes para que seja afastada a condição de 

miserabilidade da parte, rejeita-se a preliminar de impugnação a justiça 

gratuita. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do 

serviço, fundada na teoria do risco da atividade. A INTERRUPÇÃO indevida 

do FORNECIMENTO de ENERGIA elétrica por aproximadamente 03 (três) 

DIAS consecutivos configura falha na prestação do serviço e gera a 

obrigação de indenizar por dano moral na modalidade “in re ipsa”. O valor 

da indenização a título de dano moral deve ser fixado nos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade. RELATÓRIO Dispensado o relatório em 

face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995. 

VOTO RELATOR. Data da sessão: Cuiabá-MT, 31/05/2019 (N.U 

1000273-74.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2019, Publicado no DJE 

03/06/2019). (Grifo nosso). EMENTA RECURSO INOMINADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. PRELIMINARES DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS 

RAZÕES RECURSAIS E DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA 

REJEITADAS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR 

APROXIMADAMENTE 03 DIAS. ALEGADA SITUAÇÃO EMERGENCIAL NÃO 

COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se pronunciará qualquer 

nulidade sem que tenha havido prejuízo. (§ 1º do art. 13 da Lei nº 

9.099/95). Se a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que 

seja afastada a condição de miserabilidade da parte, rejeita-se a preliminar 

de impugnação a justiça gratuita. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na 

prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade. A 

INTERRUPÇÃO indevida do FORNECIMENTO de ENERGIA elétrica por 

aproximadamente 03 (três) DIAS consecutivos configura falha na 

prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral na 

modalidade “in re ipsa”.O valor da indenização a título de dano moral deve 

ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 

1000430-47.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2019, Publicado no DJE 

09/04/2019) (Grifo nosso). A respeito do valor da indenização por dano 

moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No 

direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou 

entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em mil reais por 

cada dia sem energia, totalizando a quantia de R$5.000,00 (cinco mil 

reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR a Reclamada a pagar à 

quantia de R$300,00 (trezentos reais) a título de dano material a 

Reclamante MARIA AUXILIADORA DUARTE MELO, juros moratórios de 1% 

ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 STJ) e (corrigidos 

monetariamente pelo INPC desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ). b) 

CONDENAR, a Reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, a pagar a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) à título de 

indenização por danos morais em favor da Reclamante, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

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

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1002701-58.2019.8.11.0004 Polo Ativo: GUILHERME REIS COUTO 

Polo Passivo: EBRAHIM AHMAD FAYAD Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, verifico que o 

reclamado arguiu preliminar de litispendência, contudo, a litispendência se 

configura quando se reproduzem ações idênticas, com as mesmas partes, 

causa de pedir e pedido, devendo as ações tramitarem 

concomitantemente, como preconiza o artigo 337, §§ 1º à 3º, do CPC. 

Conforme se verifica, ação mencionada pelo reclamado refere-se ao 

reconhecimento de união estável, dissolução de união estável e partilha de 

bens, na qual figuram diferentes partes, causa de pedir e pedido; portanto, 

sendo aquela demanda completamente distinta desta, não há que se falar 

em litispendência. Razão pela qual, rejeito a preliminar arguida. Quanto a 

ausência de interesse de agir, rejeito a preliminar arguida pois, o fato de a 

parte promovente ter imputado à parte promovida a prática de ato ilícito é 

suficiente para a demonstração de seu interesse processual. Entender de 

forma contrária violaria frontalmente o Princípio ao Livre Acesso ao Poder 

Judiciário, preconizado no artigo 5º, inciso XXXV, da CF/88. Nesse 

sentido, entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das demais situações preliminares e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO Em linhas iniciais, verifico que a matéria já está suficientemente 

demonstrada pelas provas carreadas aos autos, e para evitar a prática de 

atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo 

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

Processo Civil. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: 

O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

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

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

sentido, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

c/c DANOS MORAIS, onde, em síntese, suscita a parte autora que o 

reclamado, por estar com problemas financeiros, pediu que o autor 

autorizasse que ele utilizasse o seu nome para abrir uma empresa, sendo 

autorizado pelo autor, de modo que, foi aberta a empresa HANNAS 
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MAGAZINE inscrita no CNPJ n. 21.807.804/0001-77; ressalta que o 

reclamado utilizou a empresa por muitos anos, entretanto, em razão do 

casamento do Requerido e mãe do Autor ter chegado ao fim, o Requerido 

deixou de arcar com o pagamento dos impostos. Ressalta que, em razão 

dessa inadimplência, encontra-se com o nome negativado, mesmo com a 

empresa fechada, o Requerido se nega a dar a efetiva baixa. Afirma que 

não tem condições de arcar com o débito, o qual na data de hoje é de 

R$1.942,01 (um mil novecentos e quarenta e dois reais e um centavos). 

Em sede de contestação, afirma o reclamado, em síntese, que os pedidos 

do autor não merecem prosperar, pois, a empresa aberta está no nome do 

autor e trata-se de uma empresa individual. Ressalta ainda que a mãe do 

autor era quem a administrava, conforme declarações prestadas pela 

mesma perante a polícia. Pois bem, em que pese as alegações do autor, 

verifico que não houve qualquer conduta ilícita praticada pelo reclamado 

que ensejasse a indenização pretendida. Conforme se depreende dos 

autos, mormente das próprias alegações e provas colacionadas pelo 

autor, a referida empresa trata-se de uma empresa individual. Oportuno 

elucidar que o empresário individual é aquele que exerce em nome próprio 

uma atividade empresarial. Assim, a pessoa física (natural) é a titular da 

empresa e, por sua vez, o patrimônio da pessoa natural e o do empresário 

individual são os mesmos, logo o titular responderá de forma ilimitada pelas 

dívidas. Não destoa a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE ILIMITADA DO 

TITULAR DE FIRMA INDIVIDUAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. 

POSSIBILIDADE. 1. "Conforme entendimento firmado nesta Corte, bem 

como no Superior Tribunal de Justiça, a firma individual ou empresário 

individual é mera extensão da pessoa física ou natural, com relações tão 

estreitas que se confundem, sendo certo que a pessoa física é 

responsável com seus bens pessoais pelos atos praticados pela 

empresa" (AMS 0045555-40.2011.4.01.9199-GO, r. Juiz Federal 

convocado Evaldo de Oliveira Fernandes, filho, 7ª Turma deste Tribunal). 

2. Legítima a indisponibilidade de ativos financeiros da titular da firma 

individual executada. 3. Agravo de instrumento da exequente/União 

provido.  (TRF-1 -  AG: 00022245220144010000,  Rela tor : 

DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, Data de 

Julgamento: 21/08/2015, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 18/09/2015) 

MICROEMPRESÁRIO INDIVIDUAL. FALECIMENTO. SUCESSÃO 

PROCESSUAL. LEGITIMIDADE. A firma individual não apresenta 

personalidade jurídica distinta daquela ostentada por seu titular, sendo 

mera convenção do Direito para fins tributários. Assim, quando do 

falecimento do empresário individual seus sucessores devem ser 

habilitados no feito nesta qualidade, sendo legítimos para compor o polo 

passivo da lide. (TRT-4 - RO: 00206370220165040122, Data de 

Julgamento: 21/03/2019, 6ª Turma) Neste contexto, não há que se falar em 

responsabilidade do reclamado para adimplir eventuais débitos e dar baixa 

na empresa, posto que, não é ele o legitimado a fazê-lo. Ressalte-se que a 

responsabilidade, in casu, para o pagamento dos impostos é do 

reclamante, dada a modalidade da empresa que se confunde com o 

patrimônio do seu titular, portanto, a obrigação de fazer postulada pelo 

autor, merece a improcedência. Deste prisma, a situação trazida ao 

conhecimento do judiciário deva ser sopesada de forma individual e 

cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das ações reparatórias 

nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que 

passe por uma desagradável situação em um acontecimento da vida que 

evidencie tão somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o 

dever de reparar o “mal causado”. No que diz respeito ao dano moral, não 

verifico na espécie versada a sua ocorrência, pois não havendo conduta 

ilícita ou dano praticado pelo reclamado, não há que se falar em 

indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1002579-45.2019.8.11.0004 Promovente: AUGUSTA 

PRUTCHANSKY MARTINS GOMES Promovido: AZUL LINHAS AEREAS 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O 

Reclamado não alegou preliminares, de forma que entendo que não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 

do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 

2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

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

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

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

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

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

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

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

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

alegação futura de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS, onde afirma que 

adquiriu passagens aéreas que seria realizado para a Europa no dia 

08.09.2018 e retorno no dia 22.09.2018, e após fazer checagem de rotina 

percebeu que havia sido alterado as datas das viagens de forma unilateral 

e sem qualquer aviso prévio, sendo a IDA dia 06.09.2018 e VOLTA dia 

23.09.2018. Assevera que todas as tentativas de resolução da situação 

restaram infrutíferas, tendo que aceitar a mudança imposta pela ré, visto 

que a viagem seria para acompanhar seu cônjuge em um congresso 

profissional. Aduz que diante da alteração realizada pela ré, gerou um 

gasto de três dias a mais que não estava previsto no orçamento, 

pugnando também pelo ressarcimento moral experimentado. Em sua 

defesa, a empresa reclamada alega que na data de 03.08.2018, informou 

previamente a autora da alteração do voo, e devido aos transtornos 

causados alterou a classe de tarifária para Business, promovendo um up 

grade na reserva da autora, e assim não há que se falar em qualquer 

falha na prestação do serviço, pugnando pela improcedência da inicial. 

Pois bem. Em que pese as alegações da empresa, não apresentou 

documento que entrou em contato com a autora para informar acerca da 

alteração da data do seu voo, sendo certo que no id. 26212470, resta 

demonstrado uma resposta da ré em atenção a uma reclamação feita pela 

promovente. Determina a resolução 400/2016 da ANAC: Art. 12. As 

alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em 

especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão 

ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta 

e duas) horas. § 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de 

reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do 

passageiro, nos casos de: I - informação da alteração ser prestada em 

prazo inferior ao do caput deste artigo; e II - alteração do horário de 

partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos 

domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao 

horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o 

horário após a alteração. O próprio site da ANAC 

(https://www.anac.gov.br/passageirodigital/alteracoes-na-viagem/alterac

ao-de-voo-pela-empresa) menciona: Alterações fora do prazo ou 

superiores a 30 minutos (voos domésticos) e a 1 hora (voos 

internacionais) obrigarão a empresa a oferecer ao passageiro as 

alternativas de reembolso integral da passagem e de reacomodação em 
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outro voo, que poderá ser da própria empresa ou de outra, quando for 

para o mesmo destino e na primeira oportunidade; ou em outros voos 

próprios que atendam à conveniência do passageiro de data e horário. 

Lembrando que a escolha da alternativa é sempre do passageiro. (Grifei) 

Com efeito, verifica-se que a empresa ultrapassou o prazo de 01 (uma) 

hora de alteração do voo, visto que antecipou DOIS DIAS, e adiou o 

retorno em UM DIA. Assim, caberia a empresa ofertar ao consumidor 

outras opções, como a realocação em outros voo, ainda que de outra 

empresa. Desse modo, evidente a falha na prestação do serviço da 

reclamada, que não oportunizou ao consumidor a OPÇÃO de escolha. 

2.2.1. DANO MATERIAL No que tange ao pedido de ressarcimento material, 

entendo devido, neste sentido: CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. 

VIAGEM INTERNACIONAL PARA MARROCOS. LUA DE MEL. ALTERAÇÃO 

UNILATERAL DO HORÁRIO DO VÔO DE IDA SEM AVISO PRÉVIO. 

ANTECIPAÇÃO EM DOIS DIAS DO VÔO DE IDA. EMBARQUE EFETIVADO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

E NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ARTS. 6º, INCISO III, E 14, 

CAPUT, DO CDC. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES DE HOSPEDAGEM, 

TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS DIAS EXTRAS. COMPROVANTES DE 

GASTOS EM MOEDA ESTRANGEIRA (DIRHAM MARROQUINO). 

MAJORAÇÃO DOS MORAIS. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005522669, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 28/10/2015). (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71005522669 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese 

Spengler, Data de Julgamento: 28/10/2015, Segunda Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/11/2015) Desse modo, 

restando evidente o prejuízo causado a parte autora, devido a restituição 

dos gastos realizados que não estavam previstos no trajeto inicial. Assim, 

não havendo impugnação especifica da reclamada quanto aos valores 

discutidos, entendo devido o ressarcimento da quantia de R$4.512,25 

(quatro mil, quinhentos e doze reais e vinte e cinco centavos). 2.2.2. 

DANOS MORAIS Dessa forma, entendo que o fato da reclamada não 

comunicar a autora, tendo esta verificado a alteração do voo por seus 

próprios meios e ainda o fato de não possibilitar outras opções, configura 

ilícito ensejador de danos morais. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO 

DOS VÔOS DE FORMA UNILATERAL. ANTECIPAÇÃO DO VÔO DE IDA E 

ATRASO DE VÔO DE RETORNO. PERDA DA CONEXÃO. LONGA ESPERA 

NOS AEROPORTOS. TRANSTORNOS QUE TRANSCENDEM O MERO 

INCÔMODO OU DISSABOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. 

AUSÊNCIA DAS EXCLUDENTES DO DEVER DE INDENIZAR. MÁ 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. DANO MATERIAL 

CORROBORADO. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL, 

NO CASO. SENTENÇA RATIFICADA. A ré não logrou demonstrar causa 

excludente de responsabilidade. A modificação unilateral do itinerário dos 

vôos e os respectivos desdobramentos, com repercussão no 

aproveitamento de programação realizada com antecedência e inclusive 

na seara profissional do autor caracteriza descumprimento do contrato de 

transporte e falha na prestação do serviço contratado, ensejando o dever 

de indenizar o dano material e moral causado ao passageiro. 

Responsabilidade objetiva do transportador. Art. 14 do Código de Defesa 

do Consumidor. Quantum indenizatório dos danos morais majorado, pois 

fixado em valor aquém dos parâmetros usualmente praticados pela 

Câmara em casos similares e também porque inadequado ao caso 

concreto. Dano material corroborado. Inaplicabilidade da Convenção de 

Montreal no caso concreto. No... julgamento do Recurso Extraordinário nº 

636.331 pelo Plenário do STF foram aplicadas as regras das convenções 

especificamente apenas quanto ao prazo prescricional e ao limite da 

indenização para extravio de bagagem. Quanto aos demais tópicos, 

portanto, persiste a aplicação do regramento do CDC. Aplicado o disposto 

no art. 85, § 11, do CPC. APELAÇÃO DA COMPANHIA AÉREA IMPROVIDA. 

APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078369246, 

Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther 

Spode, Julgado em 01/08/2018). (TJ-RS - AC: 70078369246 RS, Relator: 

Guinther Spode, Data de Julgamento: 01/08/2018, Décima Primeira Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/08/2018) Assim, no 

que tange ao pedido de reparação a titulo de dano moral, entendo que a 

conduta da reclamada causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse 

passível de indenização. Dispõe o Código Civil Brasileiro: "Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito." Tal artigo nos fornece o arcabouço legal que regula, em regra, a 

responsabilidade civil no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, a partir 

da leitura desse artigo é possível concluir que o dever de indenizar, no 

sistema do Código Civil, decorre ou assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo 

causal e dano. O dano moral passível de indenização segundo nosso 

ordenamento jurídico é a lesão ao patrimônio ideal daquele que a pleiteia, 

bem como a dor e o sofrimento por ele experimentados em virtude de 

culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que entendo ocorrida no caso 

vertente. Destaco que, ao contrário do asseverado na contestação, a 

hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte reclamante, e 

constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, 

para o imperioso atendimento das vias adequadas. É cediço que, para a 

fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos princípios da 

equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade econômica das 

partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a 

repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável. A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal justo 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 

8.000,00 (oito mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR, a 

Reclamada a pagar à quantia de R$4.512,25 (quatro mil, quinhentos e doze 

reais e vinte e cinco centavos) a título de dano material a Reclamante, e 

por se tratar de responsabilidade contratual, valor com juros moratórios de 

1% ao mês desde o vencimento (Súmula 54 STJ – mora ex ré) e correção 

monetária pelo INPC desde a publicação desde efetivo prejuízo (Súmula 43 

STJ). b) CONDENAR a Reclamada AZUL LINHAS AEREAS a pagar a 

quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) à titulo de indenização por danos 

morais ocasionados ao Reclamante AUGUSTA PRUTCHANSKY MARTINS 

GOMES, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) desde o 

evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a 

partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1002695-51.2019.8.11.0004 Requerente: RONALDO MARAN 

DELIBERALI Requerido: CLARO S.A. Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 
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Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c DANOS 

MATERIAIS e MORAIS, onde, em síntese, suscita a parte autora que na 

data de 09/11/2019 foi até uma loja da reclamada para alterar seu plano 

pré-pago para a modalidade pós-pago, porém foi informado pela atendente 

que um terceiro chamado Paulo teria utilizado os dados do autor e 

transferido a titularidade da linha telefônica para seu nome. Ressalta que 

em decorrência desta falha da reclamada, não consegue realizar a 

alteração de seu plano. Assim requer o reestabelecimento de sua linha 

telefônica, bem como, a indenização pelos danos materiais e morais 

padecidos. Em sede de contestação, aduz a reclamada que realizou o 

cumprimento da liminar e que um terceiro de má-fé em posse dos dados 

pessoais do autor, ligou para a central da reclamada e se fez passar pelo 

próprio consumidor para efetuar a alteração de titularidade. Afirma ainda, 

que não há como apresentar a gravação pois, ultrapassou-se o lapso 

temporal de seis meses e assim não está mais disponível. Ressalta que 

não há responsabilidade civil da empresa, pois, a mesma não praticou 

qualquer ato ilícito. Pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. No 

caso sub judice, verifico que muito embora a requerida afirme que não há 

danos sofridos pelo requerente passíveis de indenização, denota-se que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte autora, para 

transferir a titularidade da linha telefônica. Fato que configura a falha na 

prestação de serviço pois, caberia à requerida a análise dos documentos 

a fim de evitar ocorrência de erros como este. Registre-se que a parte 

reclamada confirma que o autor era o titular da linha telefônica em questão 

e que houve a transferência da titularidade realizada por um terceiro 

chamado Paulo, sendo assim, restou incontroverso que houve um erro da 

reclamada ao não ser diligente em averiguar as informações prestadas. 

Com efeito, resta evidente a falha na prestação do serviço da requerida. 

E, em se tratando de relação consumerista, a responsabilidade civil dos 

fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a requerida, é 

objetiva (art. 14 CDC). Não se fazendo necessário portanto, perquirir 

acerca da existência de dolo ou culpa. Dessa forma, uma vez 

demonstrado que o consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), em 

decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor e entre ambos 

existir um nexo etiológico; é cabível a responsabilização do mesmo. Em se 

tratando do prejuízo moral, insta salientar que para o arbitramento de sua 

reparação devem ser ponderados a um só tempo: a extensão do dano 

(art. 944 CC); as condições econômicas das partes, de modo a não 

enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado 

o caráter tríplice da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), 

de modo a compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros 

atos semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos 

os fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no 

importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). Por fim, quanto ao pedido de 

indenização por dano material, entendo não ser cabível, tendo em vista, 

que não houve qualquer comprovação acerca de tal dano. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) 

Confirmar a tutela de urgência, tornando definitivos os seus efeitos; b) 

CONDENAR, a reclamada CLARO S.A., a pagar a quantia de R$ 7.000,00 

(sete mil reais) a título de indenização por danos morais ocasionados ao 

reclamante RONALDO MARAN DELIBERALI, valor com incidência de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do 

Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (362 STJ). Fica a parte condenada ciente de 

que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisão à homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. Barra do 

Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000726-98.2019.8.11.0004 Promovente: NILZA ALVES DIAS DA 

SILVA Promovido: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A Vistos, etc. 1 . 

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

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES De proêmio acolho a 

retificação do nome do polo passivo para BANCO BRADESCO CARTÕES 

S/A. O promovido pleiteia falta de interesse de agir por ausência de 

requerimento administrativo, no entanto, prevê a Constituição Federal, em 

seu art. º, XXXV, que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito”, assim inexiste a obrigatóriedade de buscar a 

via administrativa antes da judicial. Alega também inépcia da inicial – por 

ausência de documento original do SPC. No entanto considerando que o 

Reclamado no mérito da sua contestação afirma a origem da dívida e 

comprova o vínculo entre as partes, forçoso reconhecer a veracidade do 

documento apresentado. Assim, REJEITO a preliminar discutida. E por fim 

alegou ausência da pretensão resistida, no entanto a própria negativação 

demonstra a pretensão a ser resolvida, de modo que REJEITO a preliminar. 

2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

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

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

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

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

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

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

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. A parte 

autora ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS, onde afirma que teve seu nome inserido indevidamente 

nos órgãos de proteção, pois afirma que já possuiu conta bancária com o 

réu, no entanto há mais de três anos solicitou o encerramento da conta, 

sendo que jamais utilizou-se de cartão de crédito, talão de cheques ou 

qualquer serviço que lhe gerasse débitos. Alega que desconhece o débito 

negativado (R$454,63 – quatrocentos e cinquenta e quatro reais e 

sessenta e três centavos), e apesar de tentar resolver a situação de 

forma administrativa restou infrutífera. Em sua defesa, o Banco assevera 

que a parte autora contratou um cartão da empresa Casas Bahia em 

21.10.2016, e a partir de janeiro/2017 não foram mais registrados 

pagamentos, de modo que a negativação é devida. Apresenta o contrato e 

as faturas que originaram a cobrança. Devidamente intimada a parte 

autora, conforme ID 26221389, para assinar na secretaria do Juizado 

documento que afirma não se tratar de sua assinatura no contrato 

apresentado pelo reclamado, manteve-se inerte. Devendo, portanto, ser 

reconhecido a legitimidade da cobrança em discussão. Assim, verifica-se 

a legitimidade da cobrança discutida, tendo em vista que a autora não se 
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incumbiu de comprovar o pagamento das parcelas oriunda do contrato 

entre as partes. Desse modo, forçoso reconhecer que o promovido agiu 

no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que 

cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese 

em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual 

não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in 

casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em 

conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil 3. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifica-se que na 

presente demanda, a reclamada comprovou o vínculo contratual e a 

origem do débito, demonstrando a atitude indevida do reclamante. Assim, 

ingressando a parte autora com ação de indenização moral, sabendo que 

a dívida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de 

enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Neste sentido: E M E N 

T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA 

CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

E LIBERAÇÃO DO MÚTUO EM FAVOR DA AUTORA – VALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – TENTATIVA DE OBTENÇÃO DE 

VANTAGEM INDEVIDA – MULTA CORRETAMENTE APLICADA – RECURSO 

DESPROVIDO. I- Havendo provas sólidas de que autor livre e 

conscientemente contratou com a instituição financeira, a obtenção de 

empréstimo consignado, tendo ainda recebido o crédito respectivo, correta 

a sentença que declarou a validade da contratação, objeto da demanda. II- 

Constatado que o autor alterou a verdade dos fatos e valeu-se do 

processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, 

correta a imposição de multa por litigância de má-fé. Afinal, trata-se de lide 

manifestamente temerária, na qual pretendia o autor obter lucro fácil, 

movimentando desnecessariamente a máquina judiciária. (TJ-MS - AC: 

08006928920168120035 MS 0800692-89.2016.8.12.0035, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 09/07/2019, 2ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2019) (Grifei). Desse modo, é 

indiscutível a litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que 

alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), visto que oportunizado 

na impugnação comprovar o pagamento dos débitos mencionados pelo 

reclamado, manteve-se inerte, comprovando-se a lide temerária. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. SUGIRO pela condenação de LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da 

parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 5% (cinco por cento) do valor da 

causa, em favor da Reclamada. Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95 c/c artigo 85, §2º do CPC, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de 10% sobre o valor da causa em honorários advocatícios em 

favor da parte contrária e 10% sobre o valor da causa referente as 

custas processuais. DETERMINO que a secretaria retifique o nome do 

promovido, devendo constar no sistema BANCO BRADESCO CARTÕES 

S/A. Revogo liminar eventualmente concedida. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1002714-57.2019.8.11.0004 Polo Ativo: ROSA ENILDA COSTA 

FERREIRA Polo Passivo: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. 

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

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, 

verifica-se que a requerida arguiu preliminar de falta de interesse de agir 

ante a ausência de pretensão resistida. No entanto, o simples fato de a 

parte promovente ter imputado à parte promovida a prática de ato ilícito, 

independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto fático 

probatório, é suficiente para a demonstração de seu interesse processual. 

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida. Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das demais situações 

preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 

do Código de Processo Civil. Rejeito as demais preliminares arguidas, vez 

que não verificados os seus requisitos. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 

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

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

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

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

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

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

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

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

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

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

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

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

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

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

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, onde suscita a Reclamante, em síntese, que foi 

surpreendida com a inscrição restritiva de seu nome nos cadastros de 

proteção ao crédito, pelo valor de R$ 349,89, (trezentos e quarenta e nove 

reais e oitenta e nove centavos). Ressalta que jamais possuiu vínculo com 

a reclamada, desconhecendo por inteiro a referida negativação. Assim, 

pleiteia a declaração de inexistência do débito bem como a indenização 

pelos danos morais padecidos. Em sede de contestação, aduz a requerida 

que não praticou ato ilícito visto que, a inscrição nos cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por culpa exclusiva da vítima pois, 

decorre de um contrato firmado entre a autora e a requerida, no qual a 

autora migrou da modalidade pré-pago para a modalidade controle e teria 

deixado de efetuar o pagamento das faturas ocasionando referida 

inscrição. Afirma que a requerida agiu em exercício regular de direito. 

Motivo pelo qual pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. No caso 

sub judice verifico que muito embora a requerida afirme que não violou 

nenhum direito da parte requerente e que agiu em exercício regular de 

direito, denota-se dos autos que a parte autora, de fato, não possui 

relação jurídica com a mesma. Registre-se que, a Requerida não 

comprovou a inadimplência da autora, impugna genericamente os fatos 

alegados na inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não 

apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem do débito. 

Oportuno mencionar, que a reclamada acostou aos autos apenas telas 

sistêmicas e faturas produzidas unilateralmente, no entanto, não 

comprovou que a parte autora contratou o serviço cobrado. Acerca desta 

temática é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELA E FATURAS UNILATERAIS 

INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO EM VALOR 

PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO (TJMT 

- N.U 1000056-04.2017.8.11.0110, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 

24/07/2019) Nesse contexto, não há como acolher as teses lançadas em 

sede de defesa, uma vez que, a requerida não se desincumbiu de provar 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do 

art. 373, II do Código de Processo Civil. Com efeito, resta evidente a falha 

na prestação do serviço da requerida. E, em se tratando de relação 

consumerista, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a 
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cujo conceito se amolda a requerida, é objetiva (art. 14 CDC). Não se 

fazendo necessário portanto, perquirir acerca da existência de dolo ou 

culpa. Dessa forma, uma vez demonstrado que o consumidor sofreu um 

prejuízo (dano injusto), em decorrência de uma conduta imputável ao 

fornecedor e entre ambos existir um nexo etiológico; é cabível a 

responsabilização do mesmo. É o que se vislumbra no presente caso, a 

conduta da requerida ao incluir a inscrição do nome do autor nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida decorrente de relação jurídica 

não contratada, provocou um abalo moral ao autor, eivando a importante e 

fundamental imagem de idoneidade a qual qualquer cidadão deve 

cuidar-se em preservar. É indiscutível o direito da parte autora ao bom 

nome e à conservação da imagem (art. 5º, inc. V e inc. X da CF/88), de 

modo a evitar que seja alvo de quaisquer suspeitas, segregações ou 

limitações. Cumpre ressaltar que a inscrição indevida em cadastro de 

proteção ao crédito, é espécie de dano in re ipsa, isto é, o dano moral 

decorre do próprio fato, não sendo necessária sua prova: CONSUMIDOR. 

APELAÇÃO. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. 

INDENIZAÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. O recurso discute 

a negativação indevida da consumidora que não possuía qualquer débito 

com a empresa de telefonia. 2. A negativação indevida viola os direitos da 

personalidade do inscrito, de modo a atentar contra seu patrimônio moral, 

exigindo a reparação do dano. Sobre o assunto, o STJ posiciona-se no 

sentido de que havendo negativação indevida, estar-se-á diante de dano 

moral in re ipsa. 3. O valor da indenização fixado pelo magistrado de 

primeiro grau deve ser mantido (R$ 5.000,00), tendo em vista a vedação 

ao reformatio in pejus. 4. Apelação desprovida. (TJ-PE - APL: 5221129 PE, 

Relator: Sílvio Neves Baptista Filho, Data de Julgamento: 20/02/2019, 1ª 

Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 26/02/2019) 

Em se tratando do prejuízo moral, insta salientar que para o arbitramento 

de sua reparação devem ser ponderados a um só tempo: a extensão do 

dano (art. 944 CC); as condições econômicas das partes, de modo a não 

enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado 

o caráter tríplice da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), 

de modo a compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros 

atos semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos 

os fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no 

importe de R$ 7.000 (sete mil reais). Por fim, vale ressaltar que é 

inaplicável o teor da Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não 

há restritivos pré-existentes ao discutido nestes autos. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: 

a) CONDENAR, a reclamada TELEFONICA BRASIL S.A, a pagar a quantia 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais 

ocasionados ao reclamante ROSA ENILDA COSTA FERREIRA, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (362 STJ). Como consequência da presente 

sentença, DECLARO inexistente o débito que originou a negativação, em 

discussão nesse processo, tornando definitivos os efeitos da tutela. Fica 

a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz Togado, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus 

efeitos jurídicos e legais. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

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

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002731-93.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DENER DE FREITAS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RODRIGUES NETTO OAB - SP128068 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSIDADE BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA WANG HSIAO YUN BELCHIOR OAB - SP257196 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002731-93.2019.8.11.0004 Promovente: DENER DE FREITAS 

RIBEIRO Promovido: UNIVERSIDADE BRASIL Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de 

indeferimento da inicial, rejeito a preliminar aventada, vez que, não 

caracterizados os seus requisitos. 2.2 MÉRITO Verifico que a matéria já 

está suficientemente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, e 

para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo ao julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A inteligência do art. 

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

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

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

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

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

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

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

sentido, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA 

ANTECIPADA, onde, em síntese, suscita a parte autora que é estudante da 

instituição de ensino requerida e está regularmente matriculado no curso 

de Medicina oferecido pela Universidade Ré, com o RA 18201219-5, lotado 

no Campus de Fernandópolis/SP e cursando o 7º período. Após notícias 

de fraudes envolvendo a instituição reclamada, solicitou a mesma sua 

documentação para fins de realizar transferência contudo, a reclamada se 

nega a fornecer os documentos, assim pleiteia liminarmente a condenação 

da reclamada à entrega dos documentos. Em sede de contestação, aduz a 

reclamada que embora a parte autora tenha o direito de ter acesso aos 

seus documentos acadêmicos, tais registros precisam passar por 

reanálise, tendo em vista os indícios de irregularidades nos procedimentos 

de aproveitamento acadêmico verificados no curso de medicina, os quais 

estão sob investigação. Afirma que não se encontram presentes os 

requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência, pugnando 

pela improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem. Em que pese as 

alegações da reclamada, conforme se denota dos autos, mesmo com a 

concessão da medida liminar, a reclamada não entregou os documentos 

solicitados. Ressalte-se que a reclamada não negou a alegação de 

retenção dos documentos, apenas se limitou a afirmar que está passando 

por investigação e por isso não cumpriu com a determinação em sede 

liminar. Com efeito, não há nos autos provas de que a reclamada está 

impedida fornecer tais documentos, sendo forçoso reconhecer que o 

descumprimento foi por sua exclusiva responsabilidade. Nesse contexto, 

não há como acolher as teses lançadas em sede de defesa, uma vez que, 

a requerida não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do Código de 

Processo Civil. Assim, embora o pedido do autor seja de caráter 

satisfativo, diante do não cumprimento da determinação pela parte 

reclamada, necessário se faz condená-la à obrigação de fazer ora 

pleiteada na inicial, devendo tal obrigação ser confirmada pela sentença 

de mérito. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO INICIAL do pedido formulado pela parte autora, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: a) RATIFICAR A 

TUTELA CONCEDIDA tornando definitivos os seus efeitos para determinar 

que a reclamada entregue a documentação - certidão de matrícula do 

autor, especificando o vínculo acadêmico do aluno com a Requerida no 

curso de Medicina; Declaração de Reconhecimento ou Autorização de 

funcionamento do curso de medicina, e critérios de avaliação da 

Universidade Requerida; Histórico Escolar completo do autor, constando a 

grade curricular cursada na Universidad Sudamericana e a grade 

curricular cursada na instituição Requerida; Relação dos Programas 
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completos de todas as disciplinas cursadas junto à demandada, bem como 

a análise da grade curricular por ocasião de ingresso do Requerente na 

Faculdade de Medicina mantida pela Requerida; Declaração da Instituição 

de origem informando a situação do aluno junto ao ENADE e os demais 

documentos pertencentes ao Requerente, apresentados a Universidade 

demandada e por fim Declaração de meio ingresso na Universidade 

Requerida vestibular de transferência – a parte autora no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais); Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

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

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002724-04.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANY COSTA REIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA OAB - MT25203/O (ADVOGADO(A))

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002724-04.2019.8.11.0004 Polo Ativo: ERIVALDO DE OLIVEIRA 

FERREIRA Polo Passivo: DAIANY COSTA REIS Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Quanto a arguição de 

complexidade da causa, rejeito a preliminar arguida, visto que, para fins de 

verificar o suposto direito do autor ao recebimento da quantia pretendida 

não há necessidade de realização de prova pericial. De igual modo, quanto 

a arguição de incompetência dos juizados especiais em razão do valor da 

causa, também rejeito a preliminar arguida, visto que, pretende o autor o 

recebimento de quantia que se encaixa no teto previsto no art. 3º, I, da Lei 

9.099/95. 2.2 MÉRITO Verifico que a matéria já está suficientemente 

demonstrada pelas provas carreadas aos autos, e para evitar a prática de 

atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo 

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

Processo Civil. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: 

O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

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

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

sentido, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, onde, em 

síntese, suscita a parte autora que foi responsável pela construção de um 

imóvel para a reclamada, o qual foi entregue à mesma no início do ano de 

2019, mediante assinatura de termo de entrega. Contudo, a reclamada 

sempre dificultou o prosseguimento do avençado ante ao descumprimento 

de suas obrigações quanto ao pagamento dos valores advindos do 

contrato. Ressalta que, para finalizar a documentação dos procedimentos 

finais, é necessário que a autora efetue o pagamento do valor de R$ 

1.800,00 (mil e oitocentos reais). Assim pleiteia o recebimento da aludida 

quantia. Em sede de contestação, aduz a reclamada que o contrato 

realizado entre as partes, decorre de um contrato do programa “Minha 

Casa Minha Vida” da Caixa Econômica Federal. Ressalta que tem as 

obrigações estipuladas no contrato, dentre elas, efetuar o pagamento das 

despesas de registro, realizado por intermédio do financiamento 

habitacional. Afirma que as obrigações do contratado, Autor da presente 

demanda, se findam com a entrega das chaves e do registro da 

averbação do imóvel em matrícula, entretanto, o pagamento da etapa 

somente é efetuado após a anuência da Caixa Econômica, o que não 

aconteceu no caso da reclamada. Afirma que o reclamante somente não 

recebeu os valores devidos pois não cumpriu com a sua obrigação 

contratual. Pugna pela improcedência do pedido inicial, bem como, faz 

pedido contraposto em seu favor. Pois bem. Em exame do conjunto fático 

probatório disponível nos autos, nota-se que houve a realização de um 

contrato entre as partes para construção de um imóvel, através de 

programa de financiamento da Caixa Econômica Federal; o qual demonstra 

que o autor tem obrigações a ser cumpridas para fins de liberação do 

pagamento. Todavia, apesar de a parte autora alegar que a reclamada 

deve à ela o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) para que seja 

resolvida a documentação final do imóvel, depreende-se do contrato de 

prestação de serviços (Clausula Quarta) que tais despesas são 

obrigações do contratado, ora autor da presente ação. Nesse contexto, 

muito embora a parte reclamada tenha a obrigação de pagar ao autor a 

parcela final do financiamento, não pode este exigir o cumprimento da 

reclamada sem que antes cumpra com a sua obrigação, qual seja: 

“despesas da averbação da construção em cartório e outras despesas 

decorrentes da construção” (Cláusula Quarta – ID 29231109). 

Entendimento, o qual se extrai do Código Civil: Art. 476. Nos contratos 

bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, 

pode exigir o implemento da do outro. Assim, de acordo a norma acima, 

nas relações jurídicas bilaterais, onde se sobressai a reciprocidade e 

equivalência das obrigações, não pode uma das partes exigir o 

cumprimento da obrigação sem que antes tenha adimplido a sua. Nesse 

sentido, a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS - CONTRATO BILATERAL - OBRIGAÇÕES SINALAGMÁTICAS - 

EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO - INTELIGÊNCIA DO ART. 476, 

DO CÓDIGO CIVIL - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. - É da natureza 

dos Contratos bilaterais o dever de cumprimento recíproco das obrigações 

assumidas, não podendo nenhum dos contraentes exigir o implemento da 

prestação que cabe à contraparte, antes de cumprida a que lhe compete, 

por força do art. 476, do Código Civil - Não afasta a oponibilidade da 

exceptio non adimpleti contractus o cumprimento parcial ou defeituoso da 

prestação, por se tratar de má-execução, que gera a mesma 

conseqüência, ou seja, o inadimplemento. (TJ-MG - AC: 

10520130038638001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de 

Julgamento: 13/12/2018, Data de Publicação: 22/01/2019) PROCESSUAL 

CIVIL E CIVIL. CONSTRUÇÃO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL. ATRASO NA ENTREGA 

DO IMÓVEL. INOCORRÊNCIA. INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR 

VERIFICADA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ART. 476 DO 

CÓDIGO CIVIL. Conforme dispõe o art. 476, do Código Civil, "nos contratos 

bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, 

pode exigir o implemento da do outro". Nesses termos, se o imóvel 

contratado é concluído dentro do prazo convencionado pelas partes, com 

expedição e averbação da Carta de Habite-se, não faz jus, o 

promitente-comprador, à rescisão contratual, com devolução dos valores 

pagos, indenização por lucros cessantes e danos morais, ao argumento 

de que houve atraso na entrega da obra, notadamente se este foi quem 

deixou de adimplir com suas obrigações, de modo a quitar o saldo devedor 

existente, junto à construtora. Recurso conhecido e não provido.(TJ-DF 

20150910073626 0007275-79.2015.8.07.0009, Relator: ANA MARIA 

AMARANTE, Data de Julgamento: 14/12/2016, 6ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 24/01/2017 . Pág.: 736/791) Portanto, nas 

relações jurídicas bilaterais como o caso em questão, a prestação de uma 

parte corresponde contraprestação da outra, de tal sorte que o credor 

também é devedor. Ora, se o credor (que é devedor) não quer cumprir 

sua prestação, o devedor (que é credor) também pode legitimamente 

resistir ao cumprimento de sua parte na avença. Assim a improcedência 

do pedido inicial é a medida que se impõe. 2.2 – DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO Insta salientar que consoante ao art. 31 da lei 9.099/95, 

nos juizados especiais cíveis, não se admite a reconvenção, todavia, é 

permitido o pedido contraposto. Nesse sentido, em sede de pedido 

contraposto, requer a parte Ré a condenação da parte Autora: 1) ao 

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

padecidos em razão do não cumprimento do contrato pelo autor e 

supostos problemas no imóvel; 2) a obrigação de fazer para a liberação 

do “habite-se’’ na prefeitura municipal e averbação em cartório de registro 

de imóveis; e 3) ao abatimento do preço e restituição de valores pagos 
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pela reclamada. Todavia, quanto ao pedido de abatimento do preço do 

imóvel, entendo este não ser cabível, tendo em vista para eventual 

apuração seria necessária realização de prova pericial o que é incabível 

em sede de juizados especiais cíveis; de modo que merece a 

improcedência. Quanto ao pagamento de indenização por danos morais, 

tal pedido também merece a improcedência, visto que, para eventual 

apuração da falha na prestação do serviço pelo reclamante também seria 

necessária a produção de prova pericial. Por fim, o pedido quanto a 

obrigação de fazer, merece a procedência, visto que, restou comprovado 

no contrato anexado que a liberação do “habite-se’’ e averbação em 

cartório de registro de imóveis, são incumbências do autor; de modo que, 

deve ser compelido a fazê-lo. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. SUGIRO 

PROCEDENCIA PARCIAL DO PEDIDO CONTRAPOSTO, com fulcro nos 

artigos 31 da lei 9.099/95 e 487, inciso I, do CPC, para: a) CONDENAR a 

parte autora a proceder a liberação do “habite-se’’ e a averbação em 

cartório de registro de imóveis no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

disposição contratual entabulada entre as partes, sob pena de multa diária 

de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000 (cinco mil reais). 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. 

SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002688-59.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002688-59.2019.8.11.0004 Promovente: POLIANA OLIVEIRA 

SANTOS Promovida: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA Vistos, etc. 1 . 

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

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Em preliminar a 

reclamada alegou perda do objeto da ação, pois o nome da autora não 

consta mais nos cadastros restritivos. REJEITO a preliminar suscitada, 

tendo em vista que a autora pleiteia danos morais pela suposta inserção 

indevida e não apenas a retirada do seu nome dos órgãos de proteção. 

Alegou carência da ação por ausência da pretensão resistida, diante a 

falta de requerimento administrativo, no entanto o REJEITO a preliminar 

suscitada com base no princípio da inafastabilidade da jurisdição. 

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. SENTENÇA. 

RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO. SUBLEVAÇÃO DA PARTE AUTORA. 

PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES. CARÊNCIA DE AÇÃO 

POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REJEIÇÃO. 

APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA 

CONFIGURADA. PRESENÇA DE INTERESSE PROCESSUAL. PREJUDICIAL 

DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. TRIENAL. APLICAÇÃO DO ART. 206, § 3º, IX, 

DO CÓDIGO CIVIL. MARCO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER 

PERMANENTE DA INCAPACIDADE. Inexistência NOS AUTOS de documento 

atestando a definitividade e grau de DEBILIDADE. NECESSIDADE DE 

CONFECÇÃO DE PROVA PERICIAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELO RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL. RESP Nº 1.388.030/MG. INOCORRÊNCIA DO 

INSTITUTO PRESCRICIONAL. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 932, IV, B, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO. - Não há que se falar em carência de 

ação, por ausência de requerimento formulado na esfera administrativa, 

quando a parte promovida apresenta contestação, insurgindo-se contra o 

mérito da demanda, porquanto consubstanciada a pretensão resistida. - 

Considerando que a natureza do Seguro Obrigatório DPVAT é de 

responsabilidade civil, conforme o art. 206, § 3º, IX, do Código Civil, a 

pretensão de cobrança de indenização prescreve em três anos. (TJ-PB - 

APL: 00003534120158150351 0000353-41.2015.815.0351, Relator: DO 

DESEMBARGADOR FREDERICO MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO, 

Data de Julgamento: 16/01/2017, 4A CIVEL). (Grifei). Aduz ainda ausência 

de comprovante de residência e ausência de extrato do SPC legitimo, 

REJEITO as preliminares procrastinatórias, visto que ambos documentos 

estão anexos na inicial. Assim, entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

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

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

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

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

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

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

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

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

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. A parte 

autora ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO MORAL, alegando em resumo, que teve seu nome incluído 

indevidamente nos órgãos de proteção. Assevera que jamais contratou 

qualquer serviço do reclamado, sendo indevida qualquer cobrança em seu 

desfavor. Em sua defesa, a empresa reclamada alega que a autora 

possuía junto a ré a linha telefônica nº 19 21 96946-3561, habilitada em 

21.12.2018 e cancelada em 28.06.2019 por falta de pagamento das 

faturas de março a junho. Assevera que possuindo histórico de 

pagamento cai por terra a alegação de fraude, pugnando pela 

improcedência da inicial. Anexa a sua contestação, faturas de utilização 

dos serviços. Inicialmente, diante da patente relação de consumo, 

necessário inverter o ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC, 

cabendo a empresa reclamada apresentar fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor, conforme artigo 373, II do CDC. Analisando 

detidamente a situação apresentada no processo, verifica-se que as 

faturas apresentadas pela reclamada são no nome da autora, no entanto 

de uma linha telefônica cadastrada na cidade do Rio de Janeiro-RJ e os 

extratos de ligações foram realizadas dentro do Rio de Janeiro. Com 

efeito, a parte autora reside na cidade de Barra do Garças, conforme 

comprovante de endereço, extrato de SPC e boletim de ocorrência (id. 

26491405) registrado no ano de 2013, demonstrando que desde 2013 

reside no mesmo local (Rua B, 01, QD 11, Jardim Araguaia, Barra do 

Garças-MT). Assim, demonstra-se ausência de verossimilhança nas 

alegações da reclamada. Além disso, verifico que a reclamada não 

apresentou nenhum contrato que comprova a legitima contratação. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte Autora, restando configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela parte reclamada, visto que a ela caberia a analise dos 

documentos a fim de evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à 

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

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

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 
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abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

DECORRENTE DE FRAUDE. RISCO DA ATIVIDADE. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. 1. Hipótese em que o autor/apelante alega que foi vítima 

de fraude e que teve títulos em seu nome negociados por terceiros com 

empresa de factoring apelada que os protestou por inadimplência e enviou 

o nome do autor para os cadastros do SERASA, ora segundo apelado. 2. 

Os fornecedores respondem pelos danos causados pela prestação dos 

seus serviços ou produtos defeituosos, ainda quando decorrentes de 

fraude praticada por terceiros, já que assumem em sua atividade 

comercial o risco do negócio. 3. A negativação do nome do consumidor em 

cadastro de proteção ao crédito, por débito de serviço não contratado e 

objeto de fraude, caracteriza falha do serviço passível de reparação. A 

prévia existência de outras inscrições oriundas da mesma fraude da qual 

o consumidor fora vítima, afasta a aplicação da Súmula 385 STJ. 4. 

Configurado o ato ilícito, nasce o dever de indenizar e a reparação deve 

ser proporcional à lesão à honra, moral e dignidade do autor/recorrido, as 

circunstâncias do fato e situação econômica da ré. 5. Nesse aspecto, a 

sentença merece ser reformada para condenar cada uma das apeladas 

ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais ao apelantes. 6. 

Recurso CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 7. Sem custas e honorários 

advocatícios sucumbenciais, dado o deferimento dos benefícios da justiça 

gratuita em favor do autor / apelante. Sem parecer ministerial de mérito. 

(TJ-PI – AC: 00003306420128180045 PI, Relator: Des. José Ribamar 

Oliveira, Data de Julgamento: 12/06/2018, 2ª Câmara Especializada Cível). 

(Grifei) Entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado 

pela Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas 

compense a ele a dor e/ou sofrimento causado, mas especialmente deve 

atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do 

ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, 

prudência, razoabilidade e severidade. A respeito do valor da indenização 

por dano moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de 

que: No direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral 

ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$8.000,00 (oito 

mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PEDIDO INICIAL, 

para: a) CONDENAR, a Reclamada NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA a 

pagar a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) à título de indenização por 

danos morais ocasionados ao Reclamante POLIANA OLIVEIRA SANTOS, e 

por se tratar de responsabilidade extracontratual, valor com incidência de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 

STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação 

desta sentença (Súmula 362 STJ). b) Como consequência da presente 

sentença, DECLARO inexistente as cobranças discutidas neste processo, 

tornando definitivo os efeitos da tutela. Fica a parte condenada ciente de 

que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila 

Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1002732-78.2019.8.11.0004 Requerente: ALEXANDRE CESAR 

REZENDE GUIMARAES Requerido: VIVO S.A. e ACE SEGURADORA S.A. 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, 

constato que a reclamada VIVO S.A.os artigos 7º, parágrafo único e 25, 

§1º, ambos da lei 8.078/90, estabelecem a responsabilidade solidária de 

todos aqueles que concorrerem para o dano. Corroborado a isso, a 

Requerida VIVO S.A. faz parte da cadeia de consumo pois, aufere lucros 

através da administração dos pagamentos, portanto, não há que se falar 

em ilegitimidade da mesma. Acerca desta temática, a Corte Cidadã (STJ) 

pacificou o entendimento: “O entendimento desta Corte Superior é de que 

os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos 

danos causados ao consumidor (...)” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 

1243517 DF 2018/0026769-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE) Isto posto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da 

Requerida VIVO S.A. Quanto as demais preliminares arguidas, rejeito, pois 

não verificados os requisitos que as ensejam. Entendo que não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 

do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

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

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

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

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS, onde, em 

síntese, suscita a parte autora que, tem sido cobrado indevidamente pelas 

reclamadas. Ressalta que solicitou administrativamente a reclamada Vivo 

para que cessassem as cobranças em sua fatura, visto que, não solicitou 

tal serviço, porém, a mesma não solucionou a situação. Ressalta que a 

reclamada já teve tal pratica contra ele anteriormente. Assim requer a 

declaração de inexigibilidade do débito, bem como, a indenização pelos 

danos morais padecidos. Em sede de contestação a reclamada 

TELEFONICA BRASIL S.A. aduz que é parte ilegítima para figurar no polo 

passivo da presente demanda. Ressalta que as cobranças indevidas não 

têm o condão de gerar danos morais ante a ausência de negativação do 

nome do autor. Afirma que os serviços foram devidamente ofertados pela 

reclamada, razão pela qual não há que se falar em repetição de indébito. 

Pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. Também em sede de 

contestação, a reclamada ACE SEGURADORA S/A aduz que a parte 

autora realizou a contratação de seguro residencial. Afirma que a partir do 

momento em que teve ciência que a parte autora não tinha mais interesse 

em manter o contrato de seguro, cancelou a apólice e não ocorreram 

novas cobranças. Afirma que toda a situação se trata de mero 

aborrecimento, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. No 

caso sub judice verifico que muito embora as requeridas afirmem que não 

violaram nenhum direito da parte requerente e que agiram em exercício 

regular de direito, denota-se dos autos que a parte autora, de fato, não 

contratou o seguro. Registre-se que, as Requeridas não comprovam a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 96 de 530



contratação do serviço pela parte autora, impugnam genericamente os 

fatos alegados na inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não 

apresentam nenhum documento apto a comprovar a origem da cobrança, 

tais como contrato assinado pelo reclamante ou áudio em que o mesmo 

manifeste vontade em contratar o seguro. Nesse contexto, não há como 

acolher as teses lançadas em sede de defesa, uma vez que, a requerida 

não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil. 

Dessa forma, entendo cabível ser declarada a inexistência do débito em 

discussão. Ressalte-se que a parte autora comprova que solicitou a 

reclamada o cancelamento do serviço, de modo que, a continuidade das 

cobranças indevidas, evidencia conduta ilícita da reclamada e supera a 

barreira do mero aborrecimento. Razão pela qual, entendo estar 

caracterizada a falha na prestação do serviço. Com efeito, resta evidente 

a falha na prestação do serviço da requerida. E, em se tratando de 

relação consumerista, a responsabilidade civil dos fornecedores de 

serviços, a cujo conceito se amolda a requerida, é objetiva (art. 14 CDC). 

Não se fazendo necessário portanto, perquirir acerca da existência de 

dolo ou culpa. Dessa forma, uma vez demonstrado que o consumidor 

sofreu um prejuízo (dano injusto), em decorrência de uma conduta 

imputável ao fornecedor e entre ambos existir um nexo etiológico; é 

cabível a responsabilização do fornecedor. É o que se vislumbra no 

presente caso, a conduta da requerida ao insistir em cobrar um serviço 

não solicitado causou prejuízos à parte autora, vez que, necessitou 

demandar o judiciário para resolver o problema. Destarte, entendo que a 

conduta da Reclamada causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse 

passível de indenização, posto que a má prestação do serviço, geram 

aborrecimentos diversos de mero dissabor, uma vez que frustram a 

relação de consumo e confiança entre a promovente e a promovida. 

Assim, tal conduta merece a devida responsabilização. (art. 6º, VI do CDC 

e art. 5º, V e X da CF/88). Em se tratando do prejuízo moral, insta salientar 

que para o arbitramento de sua reparação devem ser ponderados a um só 

tempo: a extensão do dano (art. 944 CC); as condições econômicas das 

partes, de modo a não enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, 

ainda, deve ser observado o caráter tríplice da indenização (punitivo, 

compensatório e pedagógico), de modo a compensar a vítima e dissuadir o 

ofensor da prática de futuros atos semelhantes. Nesse sentido, no caso 

em comento, observados todos os fatores supramencionados bem como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, entendo plausível a 

fixação da indenização no importe de R$ 4.000 (quatro mil reais). Por fim, 

quanto à repetição de indébito, entendo ser cabível, tendo em vista que, a 

parte autora comprova o pagamento do serviço cobrado indevidamente, 

de modo que, deve ser ressarcido na quantia de R$ 167,76 (cento e 

setenta e sete reais e setenta e seis centavos), nos termos do art. 42, 

parágrafo único do CDC. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da 

tutela, para SOLIDARIAMENTE: a) Declarar a inexistência do débito em 

discussão no presente processo; b) CONDENAR, as Reclamadas VIVO 

S.A. e ACE SEGURADORA S.A a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais) a título de indenização por danos morais ocasionados a 

Reclamante ALEXANDRE CESAR REZENDE GUIMARAES valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). c) CONDENAR, a 

Reclamada VIVO S.A. e ACE SEGURADORA S.A, a pagar a quantia de R$ 

167,76 (cento e setenta e sete reais e setenta e seis centavos) a título de 

indenização por danos materiais ocasionados ao Reclamante ALEXANDRE 

CESAR REZENDE GUIMARAES valor com incidência de juros de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data do efetivo prejuízo 

(43 STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisão à homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. 

Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1002745-77.2019.8.11.0004 Polo Ativo: GRAZIELA MASSITELI 

VINHAIS Polo Passivo: AYMORE Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Inicialmente, verifico que a Requerida alega a 

incompetência dos juizados especiais em razão da complexidade da 

causa pois, segundo a mesma, seria necessária a realização de perícia. 

Todavia, razão não lhe assiste. Isso porque não é necessária a produção 

de prova pericial, vez que há elementos suficientes para o livre 

convencimento do Juízo. Portanto, entendo não se tratar de causa 

complexa razão pela qual rejeito a preliminar arguida. Quanto a arguição 

de inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo, rejeito a preliminar 

arguida, vez que, não estão verificados os seus requisitos. Nesse 

contexto, entendo que não há que se falar em complexidade suficiente 

que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na 

espécie nenhumas das demais situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 

2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

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

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

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

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

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

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

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

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

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

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde suscita a parte Reclamante, em 

suma, que foi surpreendida com a inscrição restritiva em seu nome 

anotada pela reclamada, em decorrência de um contrato o qual jamais 

realizou. Requerendo, assim, a declaração de inexistência do débito 

cobrado indevidamente, bem como, a indenização por danos morais. Em 

sede de contestação, afirma a requerida que não cometeu ato ilícito pois 

os descontos foram previamente aceitos pelo autor e que o contrato foi 

realizado pela vontade livre e consciente das partes. Assevera, que o 

débito em questão decorre de um contrato de financiamento o qual foi 

contratado pela parte autora e que a mesma deixou de adimplir com as 

parcelas pactuadas. Afirma que a requerida agiu em exercício regular de 

direito. Motivo pelo qual pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. A 

parte reclamante não impugnou as alegações da reclamada. Pois bem. No 

caso sub judice verifico que muito embora a parte requerente afirme que a 

requerida inscreveu seu nome nos cadastros de proteção ao crédito 

indevidamente, denota-se dos autos que a parte autora, realizou a 

contratação do financiamento. Fato que se observa claramente através do 

contrato acostado pela reclamada. Registre-se que, a Reclamada 

apresenta documentos como contrato assinado e a assinatura aposta, 

quando comparada com as demais disponíveis nos autos, são idênticas. 

Apresentou também, documentos como a CNH da autora, bem como, a 

Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo do veículo 

financiado. Assim, diante dos documentos apresentados, entendo devida 

a cobrança em discussão neste processo. Forçoso reconhecer que a 

Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do 

art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – 

os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. 
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Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação 

indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou 

comprovado, na hipótese em apreço, a contratação do financiamento pela 

Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano 

moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido está 

acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 4. DA LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com ação de 

ressarcimento moral sabendo que a dívida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2% (por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 e 85, §2º do 

CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 10% sobre o valor da 

causa em honorários advocatícios em favor da parte contrária e 10% 

referente as custas processuais. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

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

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002801-13.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO CABRAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO 

ARAGUAIA-SICOOB ARAGUAIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO CAVALCANTI BATISTA OAB - MT5868-O (ADVOGADO(A))

ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONÇA OAB - MT6173-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002801-13.2019.8.11.0004 Requerente: REINALDO CABRAL 

DA SILVA Requerido: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DO VALE DO ARAGUAIA-SICOOB ARAGUAIA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, verifico que a 

Requerida alega a incompetência dos juizados especiais em razão da 

complexidade da causa pois, segundo a mesma, seria necessária a 

realização de perícia. Todavia, razão não lhe assiste. Isso porque não é 

necessária a produção de prova pericial, vez que há elementos 

suficientes para o livre convencimento do Juízo. Portanto, entendo não se 

tratar de causa complexa razão pela qual rejeito a preliminar arguida. 

Entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 

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

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

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

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

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

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

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

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

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

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

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

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

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

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

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde, em síntese, 

afirma a parte autora que é ex correntista da instituição reclamada e que 

foi vítima de golpe aplicado pelo ex gerente da agência onde possuía 

conta, visto que o mesmo efetuava saques indevidos de sua conta. Afirma 

que buscou amigavelmente o ressarcimento dos valores retirados de sua 

conta bancária, porém, somente recebeu diversas desculpas da 

reclamada. Assim, cansado das desculpas, pleiteia a indenização pelos 

danos materiais e morais padecidos. Em sede de contestação, aduz a 

reclamada que o reclamante é quem realizou movimentações em sua 

conta, ressalta que todos os comprovantes dos saques efetuados e 

supostamente desconhecidos pelo autor, estão assinados por ele. 

Ressalta que o reclamante não traz qualquer prova de suas alegações. 

Pugnando assim, pela improcedência dos pedidos iniciais. A parte Autora 

não impugnou as alegações da reclamada. Pois bem. Oportuno ressaltar 

que é perfeitamente aplicável as normas consumeristas ao caso em 

comento, visto que, o STJ já pacificou o entendimento no sentido de que “a 

cooperativa de crédito, ao ofertar crédito aos associados, integra o 

sistema financeiro nacional, de modo que está sujeita às normas da Lei 

n.8.078/90”. Igualmente, já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: (...) Consoante precedentes do STJ, as cooperativas de crédito 

se equiparam às instituições financeiras, razão pela qual se aplica o 

Código de Defesa do Consumidor aos contratos de crédito firmados com 

seus cooperados. Tratando-se de relação de consumo na qual o 

agravado/cliente é a parte hipossuficiente, deve o CDC ser aplicado aos 

contratos sob análise, com a anulação da cláusula contratual de eleição 

do foro, prevalecendo a regra do domicílio do cliente/agravado. (TJ-MT - 

AI: 00791409120098110000 79140/2009, Relator: DRA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/10/2010, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2010) Nesse contexto, ainda 

que aplicável as normas consumeristas e cabível a inversão do ônus da 

prova (art. 6, VIII do CDC), necessário se faz a comprovação por parte do 

autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC). No 

caso sub judice não restou comprovado nos autos que houve saque não 

autorizado na conta bancária do reclamante. Isso porque, muito embora o 

autor tenha acostado aos autos um extrato bancário onde tenha havido 

saques bancários e um boletim de ocorrência unilateral registrados mais 

de 3 (três) anos depois do fato ocorrido; tais elementos não são 

suficientes para provar que houve pratica ilícita da reclamada. Não 

obstante tratar-se de relação de consumo, não se mostra razoável 

pretender o autor eximir-se do ônus de demonstrar, ainda que 

minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, mesmo quando 

invertido o ônus da prova. Por outro lado, a reclamada apresentou as 

autorizações dos saques realizados assinadas pelo reclamante, de modo 

que, comprova que não só eram de total conhecimento do autor como 

também, foram realizados pessoalmente pelo mesmo. Assim a reclamada 

se desincumbiu do ônus que lhe cabia, demonstrando fato impeditivo do 

direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC. Forçoso reconhecer que 

a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do 

art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – 

os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. 

Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de cobrança indevida 

(art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na 

hipótese em apreço, a autorização dos saquespelo Reclamante, razão 

pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim 

sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, 

levando-se em conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. 4. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da 

parte autora ingressar com ação de ressarcimento moral sabendo que 

autorizou os saques efetuados, alterando as verdades dos fatos, sob a 

tentativa de enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Assim, é 

indiscutível a litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que 

alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 
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CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2% (por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 

c/c artigo 81 e 85, §2º do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 

10% sobre o valor da causa em honorários advocatícios em favor da 

parte contrária e 10% referente as custas processuais. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002911-12.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO AYRES BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO GARCIA FERREIRA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAMAR URIAS MENDONCA JUNIOR OAB - GO21701 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002911-12.2019.8.11.0004 Polo Ativo: RENATO AYRES BRITO 

Polo Passivo: FLAVIO GARCIA FERREIRA - ME Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

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

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e 

verifico que as partes transigiram sobre o objeto desta lide, conforme 

acordo apresentado cuja cláusulas estão devidamente regulares. Certo é 

que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de demandas 

mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de 

julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. Com 

efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de transação é título 

executivo judicial, possuindo, ela eficácia da sentença com mérito. Assim, 

considerando o processo instruído para eventual homologação, merece 

acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO 

DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no bojo do processo de 

conhecimento é perfeitamente possível a sua extinção com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. 

(TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 21/06/2013) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a 

direito disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo apresentado. Com efeito, as partes apresentam 

aos autos, comprovante de cumprimento da obrigação, pleiteando pela 

extinção do feito. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA 

o acordo efetuado entre as partes, para que surta seus efeitos jurídicos e 

legais, e consequentemente com fulcro no artigo 487, III e artigo 924, II 

ambos do Código de Processo Civil, SUGIRO QUE SEJA EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito ante o cumprimento da obrigação. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002761-31.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

YURI LUIZ DA SILVA E SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR FERNANDO PORTELA SALES OAB - MT25098/O-O 

(ADVOGADO(A))

CELSO SALES JUNIOR OAB - MT0011111A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ OAB - SP203012 (ADVOGADO(A))

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002761-31.2019.8.11.0004 Requerente: YURI LUIZ DA SILVA E 

SOUZA Requerido: MAGAZINE LUIZA S/A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

onde, em síntese, suscita a parte autora que em 24/11/2017, realizou uma 

compra com a reclamada de um Fogão 04 bocas, novo, Marca Consul, 

Modelo CF04TAB Timer, pelo sítio eletrônico da requerida. Contudo, 

quando o produto foi entregue, percebeu que estava com amassados e 

avarias que o tornavam improprio para o uso. Assim registrou reclamação 

através do site da reclamada visando a substituição do produto ou 

devolução do valor pago, mas a empresa se mostrou inerte e não 

respondeu a solicitação. Afirma que entrou em contato através do e-mail, 

porém o produto somente foi recolhido e o dinheiro devolvido, após ter o 

autor ingressado com o processo de nº 1000166-93.2018.8.11.0004 e ter 

registrado reclamação no Procon. Assim pleiteia a indenização pelos 

danos morais padecidos. Em sede de contestação, suscita a reclamada 

que há um procedimento para situações como a da presente demanda, o 

qual é iniciado através do campo “trocas e devoluções” de seu site. 

Ressalta que já realizou o cancelamento da venda e ressarciu o valor ao 

Autor, não havendo que se falar em desídia da empresa reclamada. 

Assevera que não houve qualquer irregularidade na prestação dos seus 

serviços e que, tomou todas as providências necessárias para solucionar 

o caso do Autor, sendo que o pedido de ressarcimento já fora cumprido. 

Pois bem. Havendo vício de qualidade no produto, tornando-o impróprio ou 

inadequado ao consumo a que se destina ou lhe diminuindo o valor, o 

consumidor tem direito de exigir que o vício seja sanado. Isso não 

ocorrendo, com fulcro no disposto no artigo 18, §§ 1º e 2º do CDC, o 

consumidor poderá exigir, alternativamente e à sua escolha: “I - a 

substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas 

condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, 

monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - 

o abatimento proporcional do preço.” Em exame ao caso concreto, 

mormente quanto aos documentos colacionados pela parte autora, nota-se 

a parte promovida já realizou a devolução do valor pago pelo reclamante, 

cumprindo com o disposto no art. 18, §1º, II do CDC. Nesse contexto, 

embora o reclamante tenha sofrido o transtorno de receber o produto com 

vícios, a parte reclamada solucionou a controvérsia, de modo que, não 

houve conduta ilícita praticada pela mesma. Assim, não restou configurado 

dano moral no caso dos autos, limitando-se o episódio a simples 
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aborrecimento. Deste prisma, a situação trazida ao conhecimento do 

judiciário deva ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de 

propiciarmos o fomento das ações reparatórias nesse sentido, 

concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que passe por uma 

desagradável situação em um acontecimento da vida que evidencie tão 

somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o dever de reparar o 

“mal causado”. Oportuno ressaltar que às indenizações são conferidas o 

caráter punitivo-pedagógico, o qual se aplica quando em determinadas 

situações os fornecedores de produtos e serviços, se aproveitando da 

hipossuficiência de seus consumidores, não buscam resolver os 

problemas sem que se precise chegar ao Judiciário. Assim, diante da 

boa-fé da reclamada, a qual solucionou o conflito administrativamente, 

entendo que não ser aplicável a condenação. No que diz respeito ao dano 

moral, não verifico na espécie versada a sua ocorrência, pois não restou 

suficientemente comprovado que os envolvidos foram expostos a 

situação vexatória, indigna ou injusta, de modo que caberia a parte autora 

ter apresentado provas suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Parte(s) Polo Ativo:

THAYNNARA CASSIA GONCALVES DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0005876A (ADVOGADO(A))

SIDNEI RODRIGUES DE LIMA OAB - MT0016653A (ADVOGADO(A))

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACULDADES CATHEDRAL DE ENSINO SUPERIOR DE BARRA DO 

GARCAS (REQUERIDO)

RINALDO CESAR CAPRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINTIA DOS ARBUES NERY DA SILVA OAB - MT0009923A-B 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LETICIA GOMES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCIO DE SOUSA GARCIA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010479-96.2015.8.11.0004 Polo Ativo: THAYNNARA CASSIA 

GONCALVES DE SOUZA SANTOS Polo Passivo: RINALDO CESAR CAPRA 

e FACULDADES CATHEDRAL DE ENSINO SUPERIOR DE BARRA DO 

GARCAS Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 

Inicialmente, entendo que não há que se falar em complexidade suficiente 

que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO 

A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

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

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

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

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

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

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

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

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

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

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

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

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde, em síntese, suscita a parte 

autora que é aluna matriculada no 1º semestre do curso de Marketing na 

instituição requerida e que possui um filho com apenas 3 (três) anos de 

idade. Na data de 05 de março de 2015, precisou levar seu filho para a 

faculdade, tendo em vista, que a mesma tinha um trabalho da matéria de 

Marketing turístico para apresentar. Ressalta que ao chegar à instituição 

requerida, foi advertida pela funcionária da limpeza de que não poderia 

ingressar na sala de aula com seu filho, como também, o diretor requerido, 

afirmou que aquele ambiente não era apropriado para crianças e que era 

proibido o ingresso em sala de aula. Assim, diante impossibilidade de 

entrar em sala de aula com seu filho, foi prejudicada por não poder 

apresentar o trabalho naquela data, razão pela qual postula a indenização 

por dano moral. Em sede de contestação, aduzem os reclamados, em 

síntese, que a proibição da entrada de pessoas não matriculadas em sala 

de aula decorre do regimento interno da instituição e da Portaria GDF nº 

05, de 17/03/2014. Ressaltam que o Sr. Rinaldo, ao tomar conhecimento da 

situação se dirigiu até a reclamante e informou tal proibição, contudo, em 

momento algum foi falado de forma grosseira com a mesma. Asseveram 

que não houve situação vexatória ou exposição da imagem da reclamante, 

sendo que apenas foi informada sobre o procedimento padrão da 

instituição. Em audiência de instrução, colheu-se o depoimento pessoal do 

reclamado Sr. Rinaldo Cesar Capra, o qual, em síntese, afirmou que não 

proferiu palavras constrangedoras a autora. Ressalta que apenas cumpriu 

com o regimento interno da instituição, o qual dispõe que a frequência as 

aulas é obrigatória e permitida apenas aos matriculados. Afirma que 

apenas informou à autora acerca da resolução de forma polida e cortês. 

Ressalta que a autora foi encaminhada até ele por algum funcionário da 

portaria. A testemunha da parte autora, Letícia, afirmou que na data da 

situação em questão havia chegado à instituição juntamente com a autora 

e que a mesma não conseguiu entrar em sala de aula por ter levado seu 

filho pequeno. Ressalta que neste dia tinham que apresentar um trabalho, 

o qual valeria nota. Afirma que o sr. Rinaldo foi rude e grosso com a 

autora ao falar que a mesma não poderia entrar com crianças na sala. 

Ressalta que não havia nada que informasse acerca desta proibição, que 

a professora ficou “grilada” com a situação. E que a autora só não perdeu 

a pontuação do trabalho porque a professora concedeu a oportunidade 

para fazer outro trabalho a fim de atribuir a nota à ela. Afirmou, também, 

que o reclamado falou com elas no pátio da faculdade. A testemunha da 

parte autora, Márcio, afirmou que estudava com a reclamante e que a 

autora levou o filho para a aula pois tinham um trabalho para apresentar, 

porém, a mesma foi impedida de entrar em sala de aula. Afirma que a 

senhora Raquel, que também estudava com a autora, já levou a filha para 

a sala de aula. Afirma que não ouviu o que o Sr. Rinaldo falou para a 

autora. Afirmou que nunca viu criança pequena no local. Já a testemunha 

da parte reclamada, Gilvania, afirmou que trabalha na portaria da 

instituição e que no dia da situação ao se deparar com a autora chegando 

à instituição com uma criança informou a ela que não era permitido entrar 

em sala. Afirmou que neste momento, o sr. Rinaldo estava chegando e 

conversou com ela. Afirmou que não haviam pessoas aglomeradas no 

momento da conversa e que não percebeu nada grosseiro na conversa 

entre eles. Afirmou que é proibido ingressar com crianças na instituição e 

nunca viu outras mães levar crianças para a sala de aula. Pois bem. É 

certo que ambas as partes têm suas próprias versões dos fatos aqui 

apresentados, discutindo cada qual que a situação fática teria ocorrido de 

uma forma, no entanto, necessário se ater a origem da controvérsia e as 

consequências por ela desencadeadas. Conforme se verifica dos autos, 

há um regimento interno o qual não permite o ingresso de pessoas não 

matriculadas em sala de aula, assim, evidente que a autora ao tentar 

fazê-lo estava infringindo as regras da instituição. Outrossim, o fato de o 

reclamado Sr. Rinaldo informar e advertir a autora acerca de tais regras 

por si só não enseja o dano moral, posto que, na qualidade de diretor da 

instituição estava apenas cumprindo com a sua função no âmbito 

institucional. Forçoso reconhecer que os Reclamados agiram no exercício 

regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in 

verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima 

defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a 

reparação civil em casos em que há transgressão dos direitos da 

personalidade (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou 

comprovado, na hipótese em apreço, a existência de um regimento interno, 

o qual proíbe a entrada de pessoas não matriculadas na instituição, razão 
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pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. 

Ademais, restou comprovado através das testemunhas da parte autora 

que a professora concedeu a oportunidade de realizar uma outra atividade 

em substituição ao trabalho daquela data, para que a requerente 

recebesse a nota atribuída. Deste prisma, a situação trazida ao 

conhecimento do judiciário deva ser sopesada de forma individual e 

cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das ações reparatórias 

nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que 

passe por uma desagradável situação em um acontecimento da vida que 

evidencie tão somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o 

dever de reparar o “mal causado”. No que diz respeito ao dano moral, não 

verifico na espécie versada a sua ocorrência, pois não restou 

suficientemente comprovado que os envolvidos foram expostos a 

situação vexatória, indigna ou injusta, de modo que caberia a parte autora 

ter apresentado provas suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

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

Processo Número: 1002803-80.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELENE FORMIGA DE JESUS DE SOUSA RIBEIRO (REQUERENTE)

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

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 1002803-80.2019.8.11.0004 Polo Ativo: JUCELENE FORMIGA DE 

JESUS DE SOUSA RIBEIRO ALVARÁ JUDICIAL Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

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

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

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

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se 

de PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL, formulado por JUCELENE FORMIGA DE 

JESUS DE SOUSA RIBEIRO requerendo a autorização para levantamento 

de resíduos de FGTS depositados em conta da Caixa Econômica Federal, 

deixados por AUENDER VITORINO DA COSTA. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que assiste razão à 

requerente, tendo em vista, ser a requerente responsável pelo filho menor 

de idade, bem como, em razão da natureza alimentar da quantia, não há 

óbice para deferimento do pleito. Com efeito, dispõe a Lei n. 6.858/80 

sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não 

recebidos em vida pelos respectivos titulares: Art. 1°. Os valores devidos 

pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas 

individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de 

Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados 

perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos 

servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na 

lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. Art. 2°. O disposto nesta Lei se aplica às restituições 

relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa 

física, e não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos 

bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de 

investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro 

Nacional. (grifo nosso). Com efeito, entendo que os valores devem ser 

liberados a Reclamante. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) DETERMINAR que o 

saldo existente de qualquer resíduo de FGTS na quantia de R$ 247,25 

(duzentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos), bem como 

correções monetárias existentes na conta da Caixa Econômica Federal, 

seja pago ao requerente JUCELENE FORMIGA DE JESUS DE SOUSA 

RIBEIRO expedindo-se alvará, com as cautelas necessárias. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002835-85.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA OAB - MT25203/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002835-85.2019.8.11.0004 Polo Ativo: JOAO PEDRO 

GUIMARAES SOUZA Polo Passivo: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. 1. 

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

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

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

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

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

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

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

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

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

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

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

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

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

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, onde, em síntese, 

suscita a parte autora que adquiriu passagens da Requerida para se 

deslocar de Barra do Garças-MT a São Paulo, em trecho de ida e volta, 

nos dias 20/11/2019 as 11:25h e 11/12/2019 as 07:40h, respectivamente. 

Afirma que no dia 10/12/2019 ao tentar realizar o seu check-in não 

localizou a passagem do dia 11/12. Entrou em contato com a reclamada e 

foi informado que seu voo havia sido alterado para a data de 10/12/2019 

as 10:40h, isto é, já havia ocorrido. Ressalta que não foi informado pela 

reclamada acerca da referida alteração. Assim após muito insistir a 

reclamada o reacomodou em outro voo, com destino até a cidade de 

Goiânia, sendo obrigado a chegar até o destino final da viagem de ônibus. 

Portanto pleiteia a indenização pelos danos morais e materiais padecidos. 

Em sede de contestação, aduz a reclamada que em razão de 

planejamento, houve a necessidade de alteração na malha aérea no 

trecho de retorno do autor. Aduz que houve alteração mínima não sendo 

capaz de causar prejuízos ao autor e que houve toda a presteza da 

reclamada em reacomodar o autor em outro voo. Afirma que não há danos 

passíveis de indenização, pugnando pela improcedência dos pedidos 
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iniciais. Pois bem. Nos termos do artigo 229 do Código Brasileiro de 

Aeronáutica, o passageiro tem direito ao reembolso integral do valor já 

pago quando a alteração por foi iniciativa do transportador. Ademais, em 

regulamentação, quanto ao reembolso da passagem, a Resolução 

400/2016 da ANAC prevê que as alterações, em especial quanto ao 

horário e itinerário, deverão ser informadas ao passageiro com 

antecedência de 72 horas e as alterações não poderão ser superior a 30 

minutos para voos domésticos e de 1 hora para voos internacionais em 

relação aos horários originalmente contratados. Caso não haja 

observância destes limites, o passageiro poderá optar pela reacomodação 

em outro voo ou o reembolso integral do valor já pago. Vejamos: Art. 12. 

As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em 

especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão 

ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta 

e duas) horas. § 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de 

reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do 

passageiro, nos casos de: I - informação da alteração ser prestada em 

prazo inferior ao do caput deste artigo; e II - alteração do horário de 

partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos 

domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao 

horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o 

horário após a alteração. § 2º Caso o passageiro compareça ao aeroporto 

em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador 

deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas 

à escolha do passageiro: I - reacomodação; II - reembolso integral; e III - 

execução do serviço por outra modalidade de transporte. No caso sub 

judice, conforme se observa do conjunto fático probatório disponível nos 

autos, mormente quanto a análise comparativa do bilhete originariamente 

emitido e a informação de alteração do voo, nota-se que a alteração de 

horário ocorreu com variação de um dia para o outro, ou seja, superior ao 

lapso temporal permitido. Outrossim, além disso, não houve qualquer 

informação prévia prestada pela reclamada ao autor. Desta forma, tendo 

em vista que a alteração do horário do voo não observou o limite permitido 

nem a observou o prévio aviso ao autor, a conduta ilícita encontra-se 

caracterizada. Nesse sentido, a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. ANTECIPAÇÃO UNILATERAL DO DIA DO VOO SEM AVISO 

PRÉVIO SUFICIENTE. PASSAGEIRO INDUZIDO EM ERRO. PERDA DO VOO. 

COMPRA DE NOVA PASSAGEM EM OUTRA COMPANHIA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO 

MATERIAL. DANO MORAL. A responsabilidade da companhia aérea é 

objetiva, nos termos do que dispõe o art. 14 do CDC. Havendo antecipação 

do voo cabia à companhia aérea a comunicação ao passageiro de forma 

adequada, o que não restou comprovado pelas provas dos autos, as 

quais apontam que o autor foi induzido em erro diante das informações 

divergentes que lhe foram prestadas. Falha na prestação de serviço 

configurada. Dano moral caracterizado em razão da perda do voo e da 

necessidade de o cliente, por conta própria, adquirir outra passagem, com 

companhia diversa, a evitar a perda de compromisso agendados no 

destino com vários meses de antecedência. Valor da nova passagem 

adquirida que deve ser reembolsado. Quantum indenizatório a título de 

danos morais fixado em R$ 5.000,00, diante das circunstâncias do caso 

concreto. APELO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 

70079451274 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 

30/01/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 01/02/2019) Em se tratando do prejuízo moral, insta salientar 

que para o arbitramento de sua reparação devem ser ponderados a um só 

tempo: a extensão do dano (art. 944 CC); as condições econômicas das 

partes, de modo a não enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, 

ainda, deve ser observado o caráter tríplice da indenização (punitivo, 

compensatório e pedagógico), de modo a compensar a vítima e dissuadir o 

ofensor da prática de futuros atos semelhantes. Nesse sentido, no caso 

em comento, observados todos os fatores supramencionados bem como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, entendo plausível a 

fixação da indenização no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Por fim, 

nota-se que a parte autora alega ter suportado dano material no valor de 

R$ 48,38 (quarenta e oito reais e trinta e oito centavos), em decorrência 

da passagem de ônibus adquirida para chegar até o seu destino final. Com 

efeito, é cediço que, diferentemente do dano moral, o dano material não se 

presume, deve ser integralmente comprovado. Assim, diante das provas 

disponíveis nos autos, verifica-se que a parte autora comprova a despesa 

com a passagem de ônibus adquirida. Portanto, entendo ser cabível a 

reparação a título de dano material no valor de R$ 48,38 (quarenta e oito 

reais e trinta e oito centavos). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR a 

requerida AZUL LINHAS AÉREAS, a devolução ao reclamante JOAO 

PEDRO GUIMARAES SOUZA, da importância de R$ 48,38 (quarenta e oito 

reais e trinta e oito centavos), a título de dano material, corrigidos 

monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (43 STJ) e 

juros moratórios de 1% a contar da data do dano (54 STJ). b) CONDENAR, 

a Requerida AZUL LINHAS AÉREAS, a pagar a quantia de R$ 6.000,00 

(seis mil reais) a título de indenização por danos morais ocasionados ao 

Requerente JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA, valor com incidência de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (362 STJ). Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito 

em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do 

Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça 

surtir seus efeitos jurídicos e legais. Barra do Garças-MT (assinado 

digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011355-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E B MORAES E SILVA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE SOUZA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011355-80.2017.8.11.0004 Polo Ativo: E B MORAES E SILVA E 

CIA LTDA - ME Polo Passivo: JOSIANE SOUZA DA SILVA Vistos, etc. 1. 

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

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO, no 

curso da qual sobreveio notícia da realização do pagamento da quantia 

executada (ID 29590454), satisfazendo-se, assim, a obrigação. Tendo 

isso em vista, deve ser jugado extinto o feito, nos termos do inciso II do 

artigo 924 do Código de Processo Civil. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, 

SUGIRO QUE SEJA JULGADO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 

924, II do CPC. Fica desconstituída eventual penhora existente. Sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011244-67.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

APOENA CAMERINO DE AZEVEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APOENA CAMERINO DE AZEVEDO OAB - MT13314/B (ADVOGADO(A))

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO Dispensado o relatório conforme preceitua o 

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

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO Antes de 

iniciar, para sanar qualquer dúvida, apesar da obviedade, convém sobre o 

tema em tela (julgamento de embargos), trazer importante referência do 

FONAJE qual seja o ENUNCIADO nº 52, o qual manifesta: “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o art. 40 da Lei 

n° 9.099/1995”. Esclarecimento prestado passo a decisão. Trata-se de 

incidente. Consta apresentação de pedido, que deve ser recebido como 

embargos à execução. Importante frisar, consoante os princípios que 

norteiam o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, em especial os da 

efetividade e segurança jurídica, é cediço que, embora oponíveis 

embargos à execução em sede de execução de título (extra)judicial, a 

parte oponente deve observar sempre pelo menos três aspectos 

essências. O primeiro se refere à temática que pode ser debatida nos 

embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei deste rito, é 

autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. Vejamos: Art. 52. 

A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, 

aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com 

as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos 

autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade da citação no 

processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) 

erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, 

superveniente à sentença. Confirma esta evidência, apontando que não 

incidem as temáticas do CPC, o seguinte enunciado do FONAJE, senão 

vejamos: ENUNCIADO 121 – Os fundamentos admitidos para embargar a 

execução da sentença estão disciplinados no art. 52, inciso IX, da Lei 

9.099/95 e não no artigo 475-L do CPC, introduzido pela Lei 11.232/05 (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Assim, fora desta temática estabelecida, os 

embargos não são o expediente correto, devendo, portanto esse tipo de 

defesa se restringir aos temas aludidos pelo artigo retro mencionado, 

sendo conseguinte defeso ventilar outros elementos, sob pena de 

rejeição. O segundo aspecto é referente a tempestividade do recurso de 

embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial o 

prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Importa destacar 

que a Lei nº 11.382/2006 deu nova redação ao art. 736 do CPC, 

dispensando a garantia do juízo para oferecimento de embargos. Porém, 

essa regra não é aplicável aos Juizados Especiais, tendo em vista que a 

Lei nº 9.099/1995 tem regra expressa em seu art. 53, § 1°, prevendo a 

penhora como pressuposto para oferecimento de embargos, até para os 

títulos judiciais (cumprimento de sentença). Ademais, o FONAJE, pelo seu 

Enunciado de nº 117 tratando do tema, dirimiu as controvérsias Corrobora 

este regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É 

obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial” (XXI Encontro - Vitória/ES). Não contemplando um desses três 

aspectos, ou fora desses parâmetros apresentados, os embargos devem 

ser rejeitados. A rejeição definitiva deve ser por sentença, por força do 

ENUNCIADO nº 143 do FONAJE que sobre o tema crava: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (XXVIII Encontro 

- Salvador/BA). No caso em tela, verifica-se que os embargos são 

tempestivos, uma vez que, a intimação acerca da penhora foi publicada 

em 14/10/2019 e os embargos opostos em 22/10/2019. Outrossim, 

verifica-se que houve garantia do juízo. Quanto à matéria alegada, suscita 

a executada que haveria excesso de execução no valor de R$ 

1.711,05(um mil setecentos e onze reais e cinco centavos), conforme 

cálculo apresentado pelo contador judicial. Da análise dos autos, 

verifica-se que a contadoria judicial apresentou cálculo o qual assevera 

que há um saldo remanescente de R$ 2.488,27 (dois mil quatrocentos e 

oitenta e oito reais e vinte e sete centavos) em favor do autor, assim, não 

há que se falar em excesso como quer fazer crer a embargante. Razão 

pela qual, não se justifica o seu acolhimento, de modo que os presentes 

embargos devem ser julgados improcedentes. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJAM REJEITADOS OS PRESENTES EMBARGOS, 

com resolução de mérito, com fulcro nos entendimentos apresentados 

alhures. Após o trânsito em julgado, expeça-se alvará em prol da parte 

exequente para transferência dos valores restantes disponíveis no feito. 

Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Condeno o embargante as custas processuais por expressa 

previsão no art. 55, parágrafo único, II da Lei n.º 9.099/95. Submeto a 

presente decisão à homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. 

Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000032-66.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA GOMES MARTINS NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAILTON DIAS PEREIRA (REQUERIDO)

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 100032-66.2018.8.11.0004 Polo Ativo: ALEXSANDRA GOMES 

MARTINS NUNES Polo Passivo: JAILTON DIAS PEREIRA e BANCO PAN 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, 

constato que a Requerida BANCO PAN S/A arguiu sua ilegitimidade 

passiva, pelo fato de que a controvérsia versa sobre um negócio jurídico 

realizado entre o Autor e o Requerido JAILTON DIAS PEREIRA e que, o 

banco seria responsável apenas pelo financiamento do veículo ao 

terceiro, não caberia a ele responsabilidade quanto ao fornecimento de 

documentação ou transferência. Em que pese as alegações das 

Requeridas, estas não merecem prosperar haja vista que, nos contratos 

de alienação fiduciária, a titularidade resolúvel do bem é da instituição 

arrendante, que, desta forma, é parte legítima a responder pelos danos 

pleiteados pela parte vendedora. Isto posto, rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva da Requerida BANCO PAN S/A. Nesse sentido, 

entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. REVELIA Verifico que 

a parte Autora requereu a declaração de revelia do promovido JAILTON 

DIAS PEREIRA com base no artigo 20 da Lei 9.099/95 e 344 do NCPC, pois 

apesar de devidamente citada, deixou de comparecer à sessão de 

conciliação (ID 16244798) e apresentar contestação. No entanto, 

considero que a revelia é relativa, tendo em vista que os fatos alegados 

na inicial serão considerados verdadeiros, salvo se o contrário resultar da 

convicção do juiz. Outrossim, preconiza o art. 345, inc. I do CPC: Art. 345. 

A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: I - havendo 

pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; Portanto, deixo de 

decretar a Revelia do Primeiro Requerido, tendo em vista, a apresentação 

de contestação pela Segunda Requerida. Passo a analisar o mérito. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

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

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

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

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

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

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 
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Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

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

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

OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c PEDIDO DE RESTITUIÇÃO e DANOS MORAIS, 

onde, em síntese, afirma a parte autora realizou a venda de seu veículo ao 

Primeiro Requerido, o qual realizou o financiamento para o pagamento com 

o Segundo Requerido, no entanto, a transferência da titularidade do 

veículo não foi concretizada. Em decorrência disso, a parte autora teve 

seu nome protestado e inscrito na dívida ativa estadual; motivo pelo qual 

pleiteia a devida transferência de titularidade, a restituição dos débitos 

pagos, bem como, a indenização pelos danos morais padecidos. Em sede 

de Contestação, a Segunda Requerida, afirma que não cometeu ato ilícito 

nem violou direito da parte Requerente pois, é responsável apenas pela 

liberação dos valores do financiamento, sendo que, a responsabilidade 

pela transferência do veículo é do comprador. No caso sub judice, verifico 

que muito embora a Segunda Requerida afirme que não violou nenhum 

direito da parte requerente, denota-se dos autos que deixou de realizar a 

transferência do veículo no prazo legal, mesmo tendo realizado contrato 

de alienação fiduciária para com o Primeiro Requerido. É sabido, que após 

a compra do veículo por terceiro, a Segunda Requerida tinha a 

responsabilidade de transferir a propriedade do bem para o seu nome, no 

prazo de 30 (trinta) dias, com a expedição de novo certificado, nos termos 

do artigo 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, antes de entregá-lo 

ao Primeiro Requerido, devendo fazê-lo mediante contrato de 

arrendamento mercantil ou alienação fiduciária, se for o caso, o que não 

ocorreu. Assim, é certo que nestas espécies de contratos, é transmitida 

ao terceiro apenas a posse direta do bem, permanecendo com o banco a 

posse indireta, ou seja, o domínio sobre o bem. Destarte, a obrigação de 

realizar a correta transferência da titularidade do veículo junto ao DETRAN 

é, inequivocamente, do comprador, entretanto, in casu, o banco requerido 

também tem responsabilidade, pois, o comprador não tem como fazer a 

transferência diretamente, por ser mero possuidor direto. Nesse contexto, 

não há como acolher as teses lançadas em sede de defesa, uma vez que, 

a requerida não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do Código de 

Processo Civil. Com efeito, resta evidente a falha na prestação do serviço 

da requerida. Dessa forma, entendo que a conduta da reclamada causou 

sim abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto 

que os transtornos por ela experimentados geram aborrecimentos 

diversos de mero dissabor. Destarte, entendo que o fato da parte autora 

ter seu nome inscrito em dívida ativa, ter arcado com pagamentos de taxas 

e títulos os quais deveriam ter sido pagos pelo Segundo Requerido; 

necessitando, ainda, ingressar de forma judicial; incorre em dano moral, 

pois ainda restou comprovada a falha na prestação do serviço da 

Segunda Requerida. Evidente, que era de responsabilidade dos 

Requeridos procederem a transferência tempestiva do veículo. Em se 

tratando do prejuízo moral, insta salientar que para o arbitramento de sua 

reparação devem ser ponderados a um só tempo: a extensão do dano 

(art. 944 CC); as condições econômicas das partes, de modo a não 

enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado 

o caráter tríplice da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), 

de modo a compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros 

atos semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos 

os fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no 

importe de R$ 10.000 (dez mil reais). Por fim, quanto à pretensão autoral 

acerca do recebimento de R$ 1.677,83 (Hum mil seiscentos e setenta e 

sete reais, e oitenta e três centavos), à titulo de reparação por danos 

materiais, entendo esta ser cabível, haja vista, que restou comprovado 

nos autos o pagamento pela Autora da referida quantia; dessa forma, 

entendo ser cabível a condenação à reparação por dano material. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO 

INICIAL, para SOLIDARIAMENTE: A) CONDENAR os Requeridos JAILTON 

DIAS PEREIRA e BANCO PAN, a devolução ao reclamante ALEXSANDRA 

GOMES MARTINS NUNES da importância de R$ 1.677,83 (hum mil 

seiscentos e setenta e sete reais, e oitenta e três centavos), a título de 

dano material, com juros de 1% (um por cento) a partir da citação (artigos 

404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC, a contar da 

data do efetivo prejuízo (43 STJ); B) CONDENAR, os Requeridos JAILTON 

DIAS PEREIRA e BANCO PAN, a pagar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) à título de indenização por danos morais ocasionados ao 

Requerente ALEXSANDRA GOMES MARTINS NUNES, valor com incidência 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 

405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data 

da publicação desta sentença (362 STJ). C) Como consequência da 

presente decisão, DECLARO a titularidade do Requerido JAILTON DIAS 

PEREIRA, CPF nº 919.958.501-44, do veículo marca/modelo FORD 

VERSAILLES 2.0 GL, FABRICAÇÃO 1992/1992, COR VERMELHA, PLACA 

BHG 4850, RENAVAN 603055982 e CHASSIS 9BFZZZ33ZNP002012VW, a 

partir do ano de 2007. D) Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a 

expedição de ofício ao DETRAN-MT para que promova a transferência em 

comento, fixando multa inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no 

valor de R$ 200,00 (duzentos) reais, por cada dia de atraso, concedendo 

o prazo de 15 (quinze) dias para sua concretização, sem prejuízo da multa 

ser majorada em caso de necessidade. Consignando que eventuais ônus 

no tocante à taxas da referida transferência devem ser vinculadas ao 

Reclamado JAILTON DIAS PEREIRA. Fica a parte condenada ciente de que, 

após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisão à homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. Barra do 

Garças-MT (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002736-18.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DELSON VANDERLEY DE SOUZA (REQUERENTE)

JOSE VANDERLEY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002736-18.2019.8.11.0004 Promovente: DELSON VANDERLEY 

DE SOUZA e JOSE VANDERLEY DA SILVA Promovido: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

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

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

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

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

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

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

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

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

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

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

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

INDENIZAÇÃO POR MORAIS, onde os autores afirmam que residem em 

pequenos imóveis rurais no Projeto Assentamento Sol na cidade de Pontal 

do Araguaia-MT. Asseveram que no dia 01.11.2019 a energia foi 
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suspensa, todavia a situação somente foi resolvida dia 05.11, e apesar de 

todos requerimentos conforme protocolos informados, a reclamada não 

promoveu nenhum atendimento, sendo que o serviço voltou a funcionar 

porque contratou terceiros especializados. Em sua defesa, a empresa 

Reclamada alega que a ausência de energia em sua localidade foi em 

decorrência de caso fortuito e força maior em razão do período chuvoso, 

e que não poderia ter determinado o deslocamento dos seus funcionários 

por motivos de segurança. Analisando detidamente os fatos e documentos 

contidos no processo, verifico que a parte autora apresenta vários 

protocolos que comprovam a verossimilhança nas suas alegações. E 

ainda, a reclamada CONFESSA que efetivamente ocorreu a interrupção 

dos serviços na data mencionada na inicial em decorrência das fortes 

chuvas, aduzindo inclusive que não possui profissionais qualificados para 

atuar nessas situações, evidenciando a falha na prestação do serviço. 

Assim, resta indubitável a responsabilidade da reclamada. Com efeito, 

restou verificado nos autos a interrupção do serviço pelo período de 05 

(cinco) dias, sendo certo que a indisponibilidade do serviço pelo período 

relatado na inicial, ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, vez que 

tratando-se de serviço essencial, caberia a reclamada ter uma solução 

rápida e eficaz para os consumidores, a fim de ampara-los pelo período 

em que a energia esteve suspensa. Nesta senda, aplica-se à ré a teoria 

da responsabilidade objetiva, conforme disposto no art. 37, §6º, da CF/88, 

de modo que sua responsabilidade civil somente será afastada caso 

restar comprovada a ausência de nexo de causalidade entre o dano e a 

ação do agente ou ocorrência de caso fortuito ou de força maior. 

Outrossim, consoante art. 22 do CDC, a reclamada, na condição de 

prestadora de serviço público essencial, deve garantir aos seus 

consumidores a entrega de serviço adequado, eficiente e contínuo, sob 

pena de arcar com as consequências advindas de sua inoperância. 

Assim, ainda que o motivo da interrupção não foi de responsabilidade da 

ré, caberia a mesma providenciar a manutenção o mais breve possível, o 

que não ocorreu, causando transtorno e aborrecimento aos moradores 

daquela região. Neste contexto, analisando os autos, verifica-se que a 

parte reclamante comprova sua condição de consumidor da reclamada 

sendo aplicável os institutos da inversão do ônus da prova. Ademais, é 

certo que é possível reconhecer que o evento ultrapassou a linha do mero 

dissabor inerente a vida em sociedade, causando real lesão ao direito da 

personalidade da parte autora, uma vez que ficou privada de serviço 

essencial à sobrevivência e que permite a convivência do ser humano de 

forma digna em sociedade. Deste modo, recai sobre a concessionária 

reclamada o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo capaz de refutar a interrupção de energia pelo 

longo periodo, porém, verifico que ré não presta um serviço adequado nas 

localidades de dificil acesso, o que ocasiona situações semelhantes as 

descritas na inicial. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. 2.2.1. DANOS MORAIS No que tange aos danos morais, 

deve-se ponderar que a energia elétrica é bem de consumo essencial ao 

cotidiano de qualquer pessoa, de modo que a ineficiência ou ausência de 

seu fornecimento, dependendo das circunstâncias do caso e quando 

superado o razoável, pode, de fato, resultar em dissabores que 

transcendem o mero aborrecimento e ocasionam efetivo abalo psíquico. In 

casu, a interrupção da energia pelo período de 05 (cinco) dias, reputa-se 

inquestionável que a parte reclamante teve sua honra subjetiva atingida 

em decorrência das recorrentes falhas de prestação de serviço da 

reclamada, mormente ao se ponderar a quantidade e a essencialidade da 

energia elétrica no cotidiano humano, dissabores que, somados, denotam 

desrespeito ao consumidor, transcendem o mero aborrecimento e 

configuram efetivo prejuízo imaterial intrínseco, passível de recomposição. 

Nesse sentido a própria jurisprudência de Mato Grosso trata do assunto: 

EMENTA RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DA 

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS E DE 

IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS. INTERRUPÇÃO DO 

FORNECIMENTO POR APROXIMADAMENTE 03 DIAS. ALEGADA 

SITUAÇÃO EMERGENCIAL NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL 

CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a Recorrida 

não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição 

de miserabilidade da parte, rejeita-se a preliminar de impugnação a justiça 

gratuita. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do 

serviço, fundada na teoria do risco da atividade. A INTERRUPÇÃO indevida 

do FORNECIMENTO de ENERGIA elétrica por aproximadamente 03 (três) 

DIAS consecutivos configura falha na prestação do serviço e gera a 

obrigação de indenizar por dano moral na modalidade “in re ipsa”. O valor 

da indenização a título de dano moral deve ser fixado nos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade. RELATÓRIO Dispensado o relatório em 

face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995. 

VOTO RELATOR. Data da sessão: Cuiabá-MT, 31/05/2019 (N.U 

1000273-74.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2019, Publicado no DJE 

03/06/2019). (Grifo nosso). EMENTA RECURSO INOMINADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. PRELIMINARES DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS 

RAZÕES RECURSAIS E DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA 

REJEITADAS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR 

APROXIMADAMENTE 03 DIAS. ALEGADA SITUAÇÃO EMERGENCIAL NÃO 

COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se pronunciará qualquer 

nulidade sem que tenha havido prejuízo. (§ 1º do art. 13 da Lei nº 

9.099/95). Se a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que 

seja afastada a condição de miserabilidade da parte, rejeita-se a preliminar 

de impugnação a justiça gratuita. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na 

prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade. A 

INTERRUPÇÃO indevida do FORNECIMENTO de ENERGIA elétrica por 

aproximadamente 03 (três) DIAS consecutivos configura falha na 

prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral na 

modalidade “in re ipsa”.O valor da indenização a título de dano moral deve 

ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 

1000430-47.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2019, Publicado no DJE 

09/04/2019) (Grifo nosso). A respeito do valor da indenização por dano 

moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No 

direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou 

entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização R$5.000,00 (cinco 

mil reais), considerando que os autores tiveram que solicitar o 

restabelecimento da energia para terceiros. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: 

a) CONDENAR, a Reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A, a pagar a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) à título 

de indenização por danos morais para cada Reclamante, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

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

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001563-90.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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TELMA DE FATIMA VIVIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA OAB - MT0017086A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISON COLOR EMPREENDIMENTOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINE PASTRI PINTO REINAS OAB - SP317728 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001563-90.2018.8.11.0004 Polo Ativo: TELMA DE FATIMA 

VIVIANI Polo Passivo: VISON COLOR EMPREENDIMENTOS 

FOTOGRAFICOS LTDA - EPP Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS e verifico que as partes transigiram sobre o objeto 

desta lide, conforme acordo apresentado cuja cláusulas estão 

devidamente regulares. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a 

finalização de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, 

dispensando o magistrado de julgar as diversas questões postas nos 

autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação dos 

requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação da 

vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a sentença homologatória 

de conciliação ou de transação é título executivo judicial, possuindo, ela 

eficácia da sentença com mérito. Assim, considerando o processo 

instruído para eventual homologação, merece acolhimento a pretensão das 

partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACORDO. 

HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Celebrado acordo no bojo do processo de conhecimento é perfeitamente 

possível a sua extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 

269, inciso III, do Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 

10349090240566002 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 

13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

21/06/2013) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a direito 

disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo apresentado. Com efeito, as partes apresentam 

aos autos, comprovante de cumprimento da obrigação, pleiteando pela 

extinção do feito. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA 

o acordo efetuado entre as partes, para que surta seus efeitos jurídicos e 

legais, e consequentemente com fulcro no artigo 487, III e artigo 924, II 

ambos do Código de Processo Civil, SUGIRO QUE SEJA EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito ante o cumprimento da obrigação. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001907-37.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSMAR TEIXEIRA DA PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA REJANE MENDES SANTOS OAB - MT0017112A (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001907-37.2019.8.11.0004 Promovente: JOSMAR TEIXEIRA DA 

PAZ Promovido: OI S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, 

motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

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

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

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

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

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

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

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

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

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

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

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

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

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

alegação futura de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL, 

afirmando que contratou o serviço da reclamante quanto a telefonia fixa e 

internet, no entanto, diante das inúmeras falhas na prestação do serviço, 

solicitou dia 18.12.2018 o cancelamento. Afirma que a internet foi 

cancelada e a linha de telefonia seria suspensa pelo período de 04 meses, 

e superado esse período sem que houvesse novo contato do autor, a 

linha seria cancelada definitivamente, isso sem qualquer cobrança 

adicional. No entanto, assevera que a reclamada continuou efetuando 

cobranças em seu desfavor, não cumprindo a solicitação de 

cancelamento efetuada em dezembro. Em sua defesa, a empresa 

reclamada impugna de forma genérica as alegações iniciais, aduzindo que 

as cobranças são de acordo com o plano contratado, não havendo que se 

falar em cobrança indevida. Alega que não cometeu nenhum ilícito, 

pugnando pela improcedência da inicial. Pois bem. Inicialmente, diante da 

patente relação de consumo, necessário inverter o ônus da prova, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC, cabendo a empresa reclamada 

apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

conforme artigo 373, II do CDC. Verifica-se que o autor apresenta data e 

número de protocolo referente a solicitação de cancelamento, no entanto a 

reclamada nada menciona na sua contestação. Além disso, poderia a 

reclamada ter apresentado extrato que comprovasse que o autor utilizou 

dos serviços entre janeiro e junho/2019 a fim de justificar as cobranças, 

no entanto, não apresentando, forçoso reconhecer a cobrança indevida 

diante da solicitação de cancelamento realizada pelo promovente. 2.2.2.DO 

DANO MORAL No que tange ao pedido de reparação à titulo de Dano 

Moral, entendo que a conduta da Reclamada causou sim abalo moral a 

Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que cobranças 

indevidas frustram a relação de consumo e confiança entre a promovente 

e a promovida. É assente na jurisprudência atual que a cobrança de 

valores diversos do pactuado em relação de consumo, caracteriza abalo 

moral, passível de indenização, nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. TELEFONIA. INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA, 

REALIZADA APÓS O CANCELAMENTO. DESCONSTITUIÇÃO. 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM EXCEPCIONALMENTE MODIFICADO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71008032500 RS, 

Relator: Luís Francisco Franco, Data de Julgamento: 25/10/2018, Terceira 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

30/10/2018) Evidente que a cobrança de valores indevidos é fato que 

configura lesão extra-patrimonial, capaz de gerar a condenação por dano 

moral. Constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva 

reparação, para o que imperioso o atendimento das vias adequadas. É 

cediço que, para a fixação do valor da indenização, deve-se obedecer 

aos princípios da equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade 

econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a 

gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do 

responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, 

punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal 

justo experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 
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desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em 

R$5.000,00 (cinco mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR a Reclamada OI 

S/A a pagar a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados a Reclamante JOSMAR 

TEIXEIRA DA PAZ, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil – mora ex 

persona) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) Como consequência da 

presente sentença, DECLARO INEXISTENTE as cobranças discutida e bem 

como o contrato vigente entre as partes discutidos neste processo. Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001801-75.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS DO CARMO COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES OAB - MT22768/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA OLIVEIRA HILARIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 1001801-75.2019.8.11.0004 Polo Ativo: JOSIAS DO CARMO 

COUTO Polo Passivo: MARIA OLIVEIRA HILARIO Vistos, etc. 1. 

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

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

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

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

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

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, e verifico que as partes transigiram sobre o objeto desta lide, 

conforme acordo apresentado cujas cláusulas estão devidamente 

regulares. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização 

de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes. Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de 

transação é título executivo judicial, possuindo, ela eficácia da sentença 

com mérito. Assim, considerando o processo instruído para eventual 

homologação, merece acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. 

EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no 

bojo do processo de conhecimento é perfeitamente possível a sua 

extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do 

Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG, Relator: 

Tiago Pinto, Data de Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2013) Assim, sendo a matéria 

desta lide relacionada a direito disponível e as partes são capazes, não 

verifico empecilho à homologação do acordo apresentado. 3. DISPOSITIVO 

Isto Posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado entre as 

partes, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente 

com fulcro no artigo 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

QUE SEJA EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito. Após o 

trânsito, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Ene Carolina F. Souza Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002004-37.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO FIORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO ANTONIO TOFFOLO (REQUERIDO)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 1002004-37.2019.8.11.0004 Polo Ativo: ALDO FIORI Polo 

Passivo: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e MAURO 

ANTONIO TOFFOLO Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRANSITO, e verifico que as 

partes transigiram sobre o objeto desta lide, conforme acordo apresentado 

cujas cláusulas estão devidamente regulares. Certo é que se mostra lícito 

às partes buscarem a finalização de demandas mediante concessões 

mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas 

questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a 

satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a 

manifestação da vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a 

sentença homologatória de conciliação ou de transação é título executivo 

judicial, possuindo, ela eficácia da sentença com mérito. Assim, 

considerando o processo instruído para eventual homologação, merece 

acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO 

DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no bojo do processo de 

conhecimento é perfeitamente possível a sua extinção com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. 

(TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 21/06/2013) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a 

direito disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo apresentado. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado entre as partes, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente com fulcro no 

artigo 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO QUE SEJA 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito. Após o trânsito, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Ene Carolina F. Souza Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001317-60.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ROBERTA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (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))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 1001317-60.2019.8.11.0004 Polo Ativo: BRUNA ROBERTA 

AMORIM Polo Passivo: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. 

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

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

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

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

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

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de Cumprimento de 

Sentença, e verifico que as partes transigiram sobre o objeto desta lide, 

conforme acordo apresentado cujas cláusulas estão devidamente 

regulares. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização 

de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes. Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de 

transação é título executivo judicial, possuindo, ela eficácia da sentença 

com mérito. Assim, considerando o processo instruído para eventual 

homologação, merece acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. 

EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no 

bojo do processo de conhecimento é perfeitamente possível a sua 

extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do 

Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG, Relator: 

Tiago Pinto, Data de Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2013) Assim, sendo a matéria 

desta lide relacionada a direito disponível e as partes são capazes, não 

verifico empecilho à homologação do acordo apresentado. 3. DISPOSITIVO 

Isto Posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado entre as 

partes, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente 

com fulcro no artigo 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

QUE SEJA EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito. Após o 

trânsito, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Ene Carolina F. Souza Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000831-12.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO SALES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESOLVE-COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ARDUINI AZOLINI OAB - MT0021673A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 1000831-12.2018.8.11.0004 Polo Ativo: ALUIZIO SALES 

RODRIGUES Polo Passivo: RESOLVE-COMERCIO DE VEICULOS E 

SERVICOS LTDA - ME Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, e verifico 

que as partes transigiram sobre o objeto desta lide, conforme acordo 

apresentado cujas cláusulas estão devidamente regulares. Certo é que se 

mostra lícito às partes buscarem a finalização de demandas mediante 

concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as 

diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. Com 

efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de transação é título 

executivo judicial, possuindo, ela eficácia da sentença com mérito. Assim, 

considerando o processo instruído para eventual homologação, merece 

acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO 

DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no bojo do processo de 

conhecimento é perfeitamente possível a sua extinção com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. 

(TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 21/06/2013) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a 

direito disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo apresentado. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado entre as partes, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente com fulcro no 

artigo 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO QUE SEJA 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito. Após o trânsito, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Ene Carolina F. Souza Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001732-43.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NARA RUBIA DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 1001732-43.2019.8.11.0004 Polo Ativo: NARA RUBIA DA SILVA 

MARTINS Polo Passivo: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. 

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

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

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

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

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

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL, e verifico que as partes transigiram sobre o objeto 

desta lide, conforme acordo apresentado cujas cláusulas estão 

devidamente regulares. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a 

finalização de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, 

dispensando o magistrado de julgar as diversas questões postas nos 

autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação dos 

requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação da 

vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a sentença homologatória 

de conciliação ou de transação é título executivo judicial, possuindo, ela 

eficácia da sentença com mérito. Assim, considerando o processo 

instruído para eventual homologação, merece acolhimento a pretensão das 

partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACORDO. 

HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Celebrado acordo no bojo do processo de conhecimento é perfeitamente 

possível a sua extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 

269, inciso III, do Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 

10349090240566002 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 

13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

21/06/2013) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a direito 

disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 
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homologação do acordo apresentado. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado entre as partes, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente com fulcro no 

artigo 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO QUE SEJA 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito. Após o trânsito, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Ene Carolina F. Souza Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002033-87.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIEL MOREIRA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 1002033-87.2019.8.11.0004 Polo Ativo: MARIEL MOREIRA 

RODRIGUES Polo Passivo: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. 

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

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

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

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

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

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL, e verifico que as partes transigiram sobre o objeto 

desta lide, conforme acordo apresentado cujas cláusulas estão 

devidamente regulares. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a 

finalização de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, 

dispensando o magistrado de julgar as diversas questões postas nos 

autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação dos 

requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação da 

vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a sentença homologatória 

de conciliação ou de transação é título executivo judicial, possuindo, ela 

eficácia da sentença com mérito. Assim, considerando o processo 

instruído para eventual homologação, merece acolhimento a pretensão das 

partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACORDO. 

HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Celebrado acordo no bojo do processo de conhecimento é perfeitamente 

possível a sua extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 

269, inciso III, do Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 

10349090240566002 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 

13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

21/06/2013) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a direito 

disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo apresentado. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado entre as partes, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente com fulcro no 

artigo 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO QUE SEJA 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito. Após o trânsito, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Ene Carolina F. Souza Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-95.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JET LUBRIFICANTES, PNEUS E SERVICOS LTDA. - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIA VIEGAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000183-95.2019.8.11.0004 Polo Ativo: JET LUBRIFICANTES, 

PNEUS E SERVICOS LTDA. - EPP Polo Passivo: CLEIA VIEGAS DOS 

SANTOS Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 

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

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

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

movida por JET LUBRIFICANTES, PNEUS E SERVICOS LTDA. - EPP em 

desfavor de CLEIA VIEGAS DOS SANTOS. Compulsando os autos, 

verifica-se que apesar de devidamente intimada para se manifestar e dar 

prosseguimento ao feito (ID 26877523), houve o decurso do prazo in albis 

sem que a parte autora se manifestasse nos autos. E não havendo 

nenhuma manifestação, entendo que deve ser aplicado seu abandono. 

Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, 

extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: III – Quando, por não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) Deste modo, entendo que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

no dispositivo retro citado, ante a inércia da parte autora em adotar o ato 

que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 

485, III do Código de Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, 

sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) 

ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

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

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

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011772-04.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MARCIO BORGES DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MAYRUNA SIQUEIRA BELEM OAB - MT0015672A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONYCA CASTRO NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011772-04.2015.8.11.0004 Polo Ativo: CLAUDIO MARCIO 

BORGES DE MORAES Polo Passivo: MONYCA CASTRO NUNES Vistos, 

etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

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

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

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

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

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO movida por CLAUDIO 

MARCIO BORGES DE MORAES em desfavor de MONYCA CASTRO 

NUNES. Compulsando os autos, verifica-se que apesar de devidamente 

intimada para se manifestar e acerca da certidão do oficial de justiça (ID 

24521701), houve o decurso do prazo in albis sem que a parte autora se 

manifestasse nos autos. E não havendo nenhuma manifestação, entendo 

que deve ser aplicado seu abandono. Assim, de acordo com o artigo 485, 

inciso III do Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem o 

julgamento do mérito: III – Quando, por não promover os atos e diligências 

que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

(grifei) Deste modo, entendo que a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento no dispositivo retro citado, ante a 

inércia da parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, III do Código de Processo 
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Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000981-56.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIBELE FERNANDES DE SOUSA AZEVEDO (REQUERENTE)

OSIEL SOARES AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000981-56.2019.8.11.0004 Polo Ativo: OSIEL SOARES 

AZEVEDO e SIBELE FERNANDES DE SOUSA AZEVEDO Polo Passivo: 

RUBENS FERNANDES DA SILVA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS movida por OSIEL SOARES AZEVEDO 

e SIBELE FERNANDES DE SOUSA AZEVEDO em desfavor de RUBENS 

FERNANDES DA SILVA. Compulsando os autos, verifica-se que apesar de 

devidamente intimada para se manifestar e indicar o endereço da parte 

reclamada (ID 24653454), houve o decurso do prazo in albis sem que a 

parte autora se manifestasse nos autos. E não havendo nenhuma 

manifestação, entendo que deve ser aplicado seu abandono. Assim, de 

acordo com o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, extingue-se 

o processo sem o julgamento do mérito: III – Quando, por não promover os 

atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 

30 (trinta) dias. (grifei) Deste modo, entendo que a situação atual do 

presente processo permite a extinção com fundamento no dispositivo retro 

citado, ante a inércia da parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, III do Código de 

Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do 

mérito. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 

da Lei nº. 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010492-32.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BARRAFORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CARVALHO DA MOTA OAB - MT28413-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO GOMES RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010492-32.2014.8.11.0004 Polo Ativo: BARRAFORTE 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP Polo Passivo: MAGNO 

GOMES RIBEIRO Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência 

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

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

movida por BARRAFORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

em desfavor de MAGNO GOMES RIBEIRO. Compulsando os autos, 

verifica-se que apesar de devidamente intimada para se manifestar e 

acerca da proposta realizada (ID 21493511), houve o decurso do prazo in 

albis sem que a parte autora se manifestasse nos autos. E não havendo 

nenhuma manifestação, entendo que deve ser aplicado seu abandono. 

Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, 

extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: III – Quando, por não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) Deste modo, entendo que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

no dispositivo retro citado, ante a inércia da parte autora em adotar o ato 

que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 

485, III do Código de Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, 

sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) 

ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

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

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

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011602-95.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDA TEREZINHA DA SILVA MESSIAS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS BARROS MARQUES OAB - MT0003579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J H NOGUEIRA REIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011602-95.2016.8.11.0004 Polo Ativo: ELIDA TEREZINHA DA 

SILVA MESSIAS DE OLIVEIRA Polo Passivo: J H NOGUEIRA REIS Vistos, 

etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

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

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

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

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

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO movida por ELIDA 

TEREZINHA DA SILVA MESSIAS DE OLIVEIRA em desfavor de J H 

NOGUEIRA REIS. Compulsando os autos, verifica-se que apesar de 

devidamente intimada para se manifestar e dar prosseguimento ao feito 

(ID18950860), houve o decurso do prazo in albis sem que a parte autora 

se manifestasse nos autos. E não havendo nenhuma manifestação, 

entendo que deve ser aplicado seu abandono. Assim, de acordo com o 

artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, extingue-se o processo 

sem o julgamento do mérito: III – Quando, por não promover os atos e 

diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias. (grifei) Deste modo, entendo que a situação atual do presente 

processo permite a extinção com fundamento no dispositivo retro citado, 

ante a inércia da parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, III do Código de 

Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do 

mérito. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 

da Lei nº. 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010811-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAKADESH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS COSMETICOS E HIGIENE 
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PESSOAL - EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA NERY TINOCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010811-92.2017.8.11.0004 Polo Ativo: MAKADESH 

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL - EIRELI 

- ME Polo Passivo: PAMELA NERY TINOCO Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

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

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO movida por MAKADESH 

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL - EIRELI 

- ME em desfavor de PAMELA NERY TINOCO. Compulsando os autos, 

verifica-se que apesar de devidamente intimada para se manifestar e dar 

prosseguimento ao feito (ID 23849509), houve o decurso do prazo in albis 

sem que a parte autora se manifestasse nos autos. E não havendo 

nenhuma manifestação, entendo que deve ser aplicado seu abandono. 

Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, 

extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: III – Quando, por não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) Deste modo, entendo que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

no dispositivo retro citado, ante a inércia da parte autora em adotar o ato 

que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 

485, III do Código de Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, 

sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) 

ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

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

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012604-03.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E M BORGES COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 

EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WMARLEY LOPES FRANCO OAB - MT0003353A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENIER MARCOS SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCEL GUIMARAES OAB - MT0019235A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012604-03.2016.8.11.0004 Polo Ativo: E M BORGES COMERCIO 

DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS EIRELI - EPP Polo Passivo: 

BENIER MARCOS SILVA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

movida por E M BORGES COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES 

DOMISSANITARIOS EIRELI - EPP em desfavor de BENIER MARCOS SILVA. 

Compulsando os autos, verifica-se que apesar de devidamente intimada 

para se manifestar e dar prosseguimento ao feito (ID 23764991), houve o 

decurso do prazo in albis sem que a parte autora se manifestasse nos 

autos. E não havendo nenhuma manifestação, entendo que deve ser 

aplicado seu abandono. Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do 

Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do 

mérito: III – Quando, por não promover os atos e diligências que lhe 

competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) 

Deste modo, entendo que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento no dispositivo retro citado, ante a inércia da 

parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 485, III do Código de Processo Civil, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011133-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA COUTINHO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA COUTINHO PEREIRA OAB - MT0021930A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA BARBOSA REGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011133-15.2017.8.11.0004 Polo Ativo: ALANA COUTINHO 

PEREIRA Polo Passivo: JOANA BARBOSA REGO Vistos, etc. 1. 

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

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

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

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

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

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO movida por ALANA 

COUTINHO PEREIRA em desfavor de JOANA BARBOSA REGO. 

Compulsando os autos, verifica-se que apesar de devidamente intimada 

para se manifestar e dar prosseguimento ao feito (ID 26873539), houve o 

decurso do prazo in albis sem que a parte autora se manifestasse nos 

autos. E não havendo nenhuma manifestação, entendo que deve ser 

aplicado seu abandono. Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do 

Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do 

mérito: III – Quando, por não promover os atos e diligências que lhe 

competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) 

Deste modo, entendo que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento no dispositivo retro citado, ante a inércia da 

parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 485, III do Código de Processo Civil, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-67.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS CLEMENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000105-67.2020.8.11.0004 Polo Ativo: MARCUS VINICIUS 

CLEMENTE Polo Passivo: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. 1. 

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

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 
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9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

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

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

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). O presente processo foi iniciado 

mediante vestibular subscrita por advogado(a) devidamente habilitado(a), 

apesar de não ultrapassar o limite de 20 salários mínimos. Seguindo a 

concatenação de atos previstos na lei 9.099/1995, aprazou-se audiência 

de conciliação, tendo a parte autora comparecido desacompanhada do (a) 

profissional que a representa. Uma análise menos aprofundada levaria à 

simples conclusão de que não há se falar em contumácia diante do que 

dispõe o enunciado 36 do FONAJE, entretanto o caso vertente contém 

ingrediente que não autoriza a incidência do enunciado em voga. Com 

efeito, o referido enunciado contém sentença que permite concluir que se 

eventualmente a parte ingressar com demanda cujo conteúdo econômico 

esteja acima de 20 salários mínimos, somente será obrigatória sua 

representação por profissional quando da audiência de instrução do feito, 

ou na hipótese de pretender interpor eventual recurso caso ocorra o 

julgamento antecipado da lide. Diversamente ocorrerá caso o pedido inicial 

tenha sido formulado por advogado e concretizada a exigência prevista no 

artigo 9º (parte final) da Lei 9.099/1995, pois nestas hipóteses torna-se 

obrigatória a assistência nos demais atos, não ficando ao alvedrio da 

parte escolher as solenidades processuais em que será representada 

pelo seu mandatário. De fato, uma vez tendo postulado em nome da parte, 

deve o profissional se fazer presente nas sessões processuais previstas 

na Lei 9.099/1995, já que a parte não possui capacidade postulatória e já 

se encontra devidamente representada. Entendimento mais flexível 

autorizaria a postular no polo ativo do feito dois personagens bem 

distintos, um desprovido de capacidade postulatória e outro devidamente 

capacitado para tanto, realizando entre eles revezamento de atos 

processuais conforme a conveniência de cada um. Realmente, iniciada a 

demanda por advogado devidamente capacitado e seguindo o processo 

sua marcha em decorrência desta específica atuação, compreende este 

magistrado ser vedada à parte autora pessoalmente praticar atos 

processuais, especialmente quando se trata de reclamação que exige a 

representação por meio de advogado por se encontrar acima do teto de 

20 salários mínimos, ou quando este já for postulante em nome da parte 

autora. O espírito que embebeu o enunciado 36 foi o de mitigar o artigo 9º 

da Lei 9.099/1995 até o momento em que o feito reclame instrução, não 

tendo por escopo flexibilizar a referida norma para permitir a atuação 

simultânea da parte e de seu advogado nas causas acima dos indigitados 

20 salários mínimos. De bom alvitre registrar que tal comportamento tem se 

tornado corriqueiro no âmbito desta comarca, não sendo raras as 

situações em que advogados (vários com escritórios situados em 

comarcas distantes) distribuem numerosas ações em nome das partes, 

ausentando-se das audiências de conciliação, menosprezando este 

relevante ato que se presta a conciliar os litigantes e por fim à rusga 

promovendo a pacificação social, o que fazem por contarem com uma 

interpretação deturpada do enunciado aqui enfocado. Não bastasse isto, 

uma vez conferido o mandato judicial somente é possível a sucessão 

voluntária do procurador mediante observância dos artigos 111 e 112 do 

CPC, ainda que fosse para a parte postular em causa própria, o que 

certamente não era possível no caso vertente. 3. DISPOSITIVO Diante o 

exposto, afasto no caso vertente a incidência do enunciado 36 do 

FONAJE e sustentado pela inteligência extraída dos artigos 9º e 51 (inciso 

I) da Lei 9.099/1995, ambos combinados com os artigos 103, 111 e 112 do 

CPC, e SUGIRO QUE SEJA JULGADO EXTINTO o processo sem julgamento 

de mérito. Tendo em vista que não houve a efetiva ausência da parte 

autora à audiência de conciliação, mas sim de quem detinha poderes para 

postular em seu nome, deixo de condená-la ao pagamento das custas 

judiciais, o que faço com esteio no § 2º, do artigo 51 da Lei 9.099/1995. 

Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-11.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUSIANO PIRES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT14548-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000111-11.2019.8.11.0004 Polo Ativo: LUSIANO PIRES DE 

ARAUJO Polo Passivo: UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). O presente 

processo foi iniciado mediante vestibular subscrita por advogado(a) 

devidamente habilitado(a), apesar de não ultrapassar o limite de 20 

salários mínimos. Seguindo a concatenação de atos previstos na lei 

9.099/1995, aprazou-se audiência de conciliação, tendo a parte autora 

comparecido desacompanhada do (a) profissional que a representa. Uma 

análise menos aprofundada levaria à simples conclusão de que não há se 

falar em contumácia diante do que dispõe o enunciado 36 do FONAJE, 

entretanto o caso vertente contém ingrediente que não autoriza a 

incidência do enunciado em voga. Com efeito, o referido enunciado contém 

sentença que permite concluir que se eventualmente a parte ingressar 

com demanda cujo conteúdo econômico esteja acima de 20 salários 

mínimos, somente será obrigatória sua representação por profissional 

quando da audiência de instrução do feito, ou na hipótese de pretender 

interpor eventual recurso caso ocorra o julgamento antecipado da lide. 

Diversamente ocorrerá caso o pedido inicial tenha sido formulado por 

advogado e concretizada a exigência prevista no artigo 9º (parte final) da 

Lei 9.099/1995, pois nestas hipóteses torna-se obrigatória a assistência 

nos demais atos, não ficando ao alvedrio da parte escolher as 

solenidades processuais em que será representada pelo seu mandatário. 

De fato, uma vez tendo postulado em nome da parte, deve o profissional 

se fazer presente nas sessões processuais previstas na Lei 9.099/1995, 

já que a parte não possui capacidade postulatória e já se encontra 

devidamente representada. Entendimento mais flexível autorizaria a 

postular no polo ativo do feito dois personagens bem distintos, um 

desprovido de capacidade postulatória e outro devidamente capacitado 

para tanto, realizando entre eles revezamento de atos processuais 

conforme a conveniência de cada um. Realmente, iniciada a demanda por 

advogado devidamente capacitado e seguindo o processo sua marcha em 

decorrência desta específica atuação, compreende este magistrado ser 

vedada à parte autora pessoalmente praticar atos processuais, 

especialmente quando se trata de reclamação que exige a representação 

por meio de advogado por se encontrar acima do teto de 20 salários 

mínimos, ou quando este já for postulante em nome da parte autora. O 

espírito que embebeu o enunciado 36 foi o de mitigar o artigo 9º da Lei 

9.099/1995 até o momento em que o feito reclame instrução, não tendo por 

escopo flexibilizar a referida norma para permitir a atuação simultânea da 

parte e de seu advogado nas causas acima dos indigitados 20 salários 

mínimos. De bom alvitre registrar que tal comportamento tem se tornado 

corriqueiro no âmbito desta comarca, não sendo raras as situações em 

que advogados (vários com escritórios situados em comarcas distantes) 

distribuem numerosas ações em nome das partes, ausentando-se das 

audiências de conciliação, menosprezando este relevante ato que se 

presta a conciliar os litigantes e por fim à rusga promovendo a pacificação 

social, o que fazem por contarem com uma interpretação deturpada do 

enunciado aqui enfocado. Não bastasse isto, uma vez conferido o 

mandato judicial somente é possível a sucessão voluntária do procurador 

mediante observância dos artigos 111 e 112 do CPC, ainda que fosse para 

a parte postular em causa própria, o que certamente não era possível no 

caso vertente. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, afasto no caso vertente 

a incidência do enunciado 36 do FONAJE e sustentado pela inteligência 

extraída dos artigos 9º e 51 (inciso I) da Lei 9.099/1995, ambos 

combinados com os artigos 103, 111 e 112 do CPC, e SUGIRO QUE SEJA 

JULGADO EXTINTO o processo sem julgamento de mérito. Tendo em vista 
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que não houve a efetiva ausência da parte autora à audiência de 

conciliação, mas sim de quem detinha poderes para postular em seu nome, 

deixo de condená-la ao pagamento das custas judiciais, o que faço com 

esteio no § 2º, do artigo 51 da Lei 9.099/1995. Sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001092-40.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO PEREIRA LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ LAZARO FRANCA PARREIRA OAB - GO0031352A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1001092-40.2019.8.11.0004 Polo ativo: GERALDO PEREIRA 

LACERDA Polo passivo: BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES 

LTDA Vistos,etc. Relatório dispensado por força do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Fundamento e Decido. Ab initio, imperioso se faz registrar que, a 

teor do Enunciado nº 89 do FONAJE, a "incompetência territorial pode ser 

reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis". Com efeito, 

as especificidades do sistema instituído pela Lei nº 9.099/95 afastam a 

aplicação da Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça, que foi editada 

sob a perspectiva do Código de Processo Civil e antes mesmo da Lei dos 

Juizados. Pois bem. Segundo se extrai dos autos, a parte reclamante não 

apresentou comprovante de endereço em nome próprio. Infere-se 

portanto, que o autor não reside nesta comarca. Desta feita, a ação não 

poderia ser ajuizada nesta comarca, pois em sede de Juizados Especiais, 

o art. 4º, da Lei 9.099/95, estabelece as regras para determinação da 

competência, vejamos: Art. 4º. É competente, para as causas previstas 

nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, 

do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou 

mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do 

lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do 

local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer 

natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser 

proposta no foro previsto no inciso I deste artigo. Na hipótese, não se 

comprovou que a parte promovente ostenta domicílio sob a jurisdição 

desta Comarca, outrossim, a promovida também não possui domicílio sob 

esta jurisdição. Dessa forma, entende-se que nenhuma das partes reside 

ou exerce atividades profissionais ou econômicas ou mantém 

estabelecimento neste Município, fato que indica a inexistência de qualquer 

das causas aptas a atrair a competência para este Juízo. Ademais, a 

citada norma deve ser interpretada sistematicamente, se buscando, além 

do mens legis que inspirou o dispositivo legal, relacioná-la com as outras 

normas pertinentes ao mesmo objeto. Com efeito, não obstante os arts. 6º 

e 101 do Código de Defesa do Consumidor, facultem ao autor eleger o foro 

para propor a sua ação, é certo que a presente demanda não se trata de 

relação de consumo, não sendo possível ao autor a extrapolar as regras 

processuais e propor a ação aonde lhe convier, aleatoriamente. 

Exatamente nesse sentido, vide o julgado a seguir, in verbis: CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. ESCOLHA DO JUÍZO DE FORMA ALEATÓRIA. 

INADMISSIBILIDADE. FORO COMPETENTE DO DOMICÍLIO DO AUTOR. 

DECLARAÇÃO EX OFFICIO DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. 

POSSIBILIDADE. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE PARA DECLARAR 

A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. Em se tratando de relação de 

consumo, é competente para processar e julgar a demanda o foro do 

domicílio do consumidor. 2. Não obstante essa comodidade legal conferida 

ao consumidor, para lhe facilitar a defesa de seus interesses, veda-se à 

parte escolher aleatoriamente o foro para propositura da ação. 

Renunciado o benefício de propor a ação no foro de seu domicílio, deverá 

o consumidor ater-se às regras gerais previstas no código de processo 

civil. 3. Constatado que a ação foi proposta sem qualquer observância aos 

critérios de competência estabelecidos pelo legislador infraconstitucional. 

Em local eleito de forma aleatória. Evidente a violação do princípio do juízo 

natural. Conflito julgado improcedente para declarar a competência do juízo 

suscitante. (TJGO; CC 0251051-55.2014.8.09.0000; Trindade; Primeira 

Seção Cível; Rel. Des. Gerson Santana Cintra; DJGO 09/09/2014; Pág. 88). 

Aliás, de outra forma não poderia ser, sob pena de se ferir o Princípio do 

Juízo Natural (art. 5º, inciso XXXVII, CF) e permitir que o simples desejo 

particular da parte, embasado em motivo de ordem particular não 

declarado, autorize a transgressão às regras processuais e normativas 

administrativas, ferindo, inclusive, a divisão organizacional do próprio 

Poder Judiciário. Da mesma forma, o processamento da presente demanda 

neste Juízo em nada facilitaria a defesa. Ao contrário, causaria prejuízo. 

Por fim, pontuo que a distribuição da demanda na presente Comarca vai de 

encontro aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, mormente o 

da celeridade e da economia processual (art. 2º, Lei nº 9.099/95). Neste 

contexto, flagrante a incompetência territorial, o que, determina, segundo a 

dicção do Art. 51, inciso III, da Lei 9.099/95, e enunciado 89 do FONAJE, a 

extinção do feito. DISPOSITIVO Ante o exposto, SUGIRO a incompetência 

deste Juízo para processar e julgar o presente feito, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 51, III, da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários, a teor do disposto no 

art. 54 da Lei n.º 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001514-15.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIR BRUNO DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON OAB - MT0020659A 

(ADVOGADO(A))

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EROS BARBOSA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001514-15.2019.8.11.0004 Polo Ativo: ALAIR BRUNO DE 

OLIVEIRA Polo Passivo: EROS BARBOSA SILVA Vistos, etc. 1. 

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

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

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

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

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

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, onde suscita a 

reclamante que é credora do valor de R$ 1.105,00 (um mil e cento e cinco 

reais), em decorrência das cártulas de cheque em anexo. Motivo pelo qual 

requer a condenação da requerida ao pagamento de R$ 1.779,47 (um mil e 

setecentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos), que 

corresponde ao valor dos cheques atualizados. Pois bem. É cediço que 

em se tratando de cheques que não estão sendo cobrados por meio da 

ação de enriquecimento ilícito (art. 61 da lei 7.357/85), mas sim, por ação 

de cobrança (art. 62 da lei 7.357/85), é imprescindível a demonstração da 

causa debendi, não apenas porque o cheque já perdeu sua natureza 

cambial, mas porque o referido dispositivo legal é claro ao afirmar que tal 

ação deve ser "fundada na relação causal". Destarte, denota-se dos 

autos que a autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, visto 

que, não logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, 

sequer precisando, na inicial, as circunstâncias em que recebeu o título. 

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO. 

PERDA DA ABSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA 

DEBENDI. INTELIGÊNCIA DO ART. 62 DA LEI DO CHEQUE (LEI N.º 

7.357/85). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A prescrição do 

cheque importa não só na perda de sua executividade como também na 

perda das características inerentes aos títulos de crédito, dentre elas, a 
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abstração, motivo pelo qual caberá ao credor na cobrança do título 

prescrito demonstrar a origem da dívida, a inadimplência do devedor etc., 

conforme previsão do art. 62 da Lei do Cheque. 2. Recurso conhecido e 

não provido. (TJ-RR - AC: 0030148001156 0030.14.800115-6, Relator: 

Des. , Data de Publicação: DJe 03/10/2017, p. 21) Portanto, configura-se a 

carência de ação da parte credora, em razão da ausência de interesse 

processual da parte autora para propor ação de cobrança com 

fundamento no título executivo prescrito, do qual não comprova a origem 

da dívida. A extinção do processo, sem resolução do mérito, é a medida 

que se impõe. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, RECONHEÇO a ausência 

de interesse processual, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PRESENTE FEITO, sem 

analise de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001011-91.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO COSTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001011-91.2019.8.11.0004 Polo Ativo: ARNALDO COSTA DE 

OLIVEIRA Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência 

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

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS movida por ARNALDO COSTA DE OLIVEIRA em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Compulsando os autos, verifica-se que apesar de devidamente 

intimada para se manifestar e sanar o vício existente quanto ao 

instrumento particular de procuração (ID 25428414), houve o decurso do 

prazo in albis sem que a parte autora se manifestasse nos autos. E não 

havendo nenhuma manifestação, entendo que deve ser aplicado seu 

abandono. Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do Código de 

Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: III – 

Quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) Deste modo, 

entendo que a situação atual do presente processo permite a extinção 

com fundamento no dispositivo retro citado, ante a inércia da parte autora 

em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no artigo 485, III do Código de Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) 

ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

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

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

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000721-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRACILDA PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000721-47.2017.8.11.0004 Polo Ativo: BANCO BRADESCO Polo 

Passivo: IRACILDA PEREIRA DA SILVA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

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

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por FB FORMATURAS 

LTDA – ME em desfavor de GILSON BARDDAL SIQUEIRA. Compulsando 

os autos, verifica-se que houve a utilização das ferramentas para 

tentativa de bloqueio de valores em contas bancárias em nome da parte 

executada, contudo, restaram infrutíferas (ID 19879930). Após, houve a 

tentativa de penhora de bens através de diligência realizada por oficial de 

justiça, porém, também restou infrutífera (ID 20160756. Assim, foi 

determinado que a parte autora apresentasse bens passíveis de penhora 

(ID24655725). No entanto, houve o pedido da parte autora para expedir 

certidão de crédito para fins de protesto. Nesse contexto, dispõe o art. 53, 

§4º da lei 9.099/95: Art. 53 (...) § 4º Não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor. Deste modo, entendo que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

no dispositivo retro citado, ante a ausência de bens penhoráveis. Ainda, 

quanto ao pedido acerca da expedição da certidão de crédito entendo ser 

cabível. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 53, §4º da 

Lei 9.099/95, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do 

mérito. Expeça-se a certidão do saldo credor em nome exequente. Fica 

desconstituída eventual penhora existente. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o transito 

em julgado, arquive-se Intime-se. Cumpra-se. Submeto a presente decisum 

à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001504-68.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA MODERNA LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON OAB - MT0020659A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001504-68.2019.8.11.0004 Polo Ativo: OTICA MODERNA LTDA - 

ME Polo Passivo: MARIA APARECIDA DA SILVA Vistos, etc. 1. 

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

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

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

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

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

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, onde suscita a 

reclamante que é credora do valor de R$ 1.105,00 (um mil e cento e cinco 

reais), em decorrência das cártulas de cheque em anexo. Motivo pelo qual 

requer a condenação da requerida ao pagamento de R$ 1.779,47 (um mil e 

setecentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos), que 

corresponde ao valor dos cheques atualizados. Pois bem. É cediço que 

em se tratando de cheques que não estão sendo cobrados por meio da 

ação de enriquecimento ilícito (art. 61 da lei 7.357/85), mas sim, por ação 
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de cobrança (art. 62 da lei 7.357/85), é imprescindível a demonstração da 

causa debendi, não apenas porque o cheque já perdeu sua natureza 

cambial, mas porque o referido dispositivo legal é claro ao afirmar que tal 

ação deve ser "fundada na relação causal". Destarte, denota-se dos 

autos que a autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, visto 

que, não logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, 

sequer precisando, na inicial, as circunstâncias em que recebeu o título. 

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO. 

PERDA DA ABSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA 

DEBENDI. INTELIGÊNCIA DO ART. 62 DA LEI DO CHEQUE (LEI N.º 

7.357/85). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A prescrição do 

cheque importa não só na perda de sua executividade como também na 

perda das características inerentes aos títulos de crédito, dentre elas, a 

abstração, motivo pelo qual caberá ao credor na cobrança do título 

prescrito demonstrar a origem da dívida, a inadimplência do devedor etc., 

conforme previsão do art. 62 da Lei do Cheque. 2. Recurso conhecido e 

não provido. (TJ-RR - AC: 0030148001156 0030.14.800115-6, Relator: 

Des. , Data de Publicação: DJe 03/10/2017, p. 21) Portanto, configura-se a 

carência de ação da parte credora, em razão da ausência de interesse 

processual da parte autora para propor ação de cobrança com 

fundamento no título executivo prescrito, do qual não comprova a origem 

da dívida. A extinção do processo, sem resolução do mérito, é a medida 

que se impõe. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, RECONHEÇO a ausência 

de interesse processual, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PRESENTE FEITO, sem 

analise de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000960-17.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIS ALVES RODRIGUES 00179953109 (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUARACIABA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP SUL) S.A. (REQUERIDO)

EMPO EMPRESA CURITIBANA DE SAN E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MORYENNA LUIZE ARAUJO DO AMARAL OAB - PR78530 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE AUGUSTO GAVA OAB - PR27627 (ADVOGADO(A))

JOSE SCALFONE NETO OAB - RJ73153 (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO FABIANE OAB - PR35487 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Autos nº. 1000960-17.2018.8.11.0004 Polo Ativo: CLEUDIS ALVES 

RODRIGUES 00179953109 Polo Passivo: GUARACIABA TRANSMISSORA 

DE ENERGIA (TP SUL) S.A e EMPO EMPRESA CURITIBANA DE SAN E 

CONSTRUCAO CIVIL LTDA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Antes de adentrar no mérito, necessário analisar as 

causas preliminares do presente processo. Consoante o artigo 17 do CPC: 

Art.17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. 

Trata-se de Ação de Enriquecimento Sem Causa, onde, em síntese, 

suscita a parte autora que possuía um contrato com a requerida EMPO 

EMPRESA CURITIBANA DE SAN E CONSTRUCAO CIVIL LTDA, para 

fornecimento de refeições diárias as quais eram pagas pela segunda 

reclamada ao final de cada mês. Ressalta que a reclamada não realizou o 

pagamento das refeições fornecidas em 10/06/2015 e 24/06/2015, assim, 

pleiteia o recebimento das quantias devidas. Da análise dos autos e das 

alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica 

não coincidem, já que foi realizada entre a parte autora e a pessoa jurídica 

EMPO EMPRESA CURITIBANA DE SAN E CONSTRUCAO CIVIL LTDA, 

porém, a ação foi proposta também em face de GUARACIABA 

TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP SUL) S.A. Portanto, não sendo a parte 

promovida legítima para figurar no polo passivo quanto aos pedidos 

formulados na inicial, acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva da 

Reclamada GUARACIABA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP SUL) S.A. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). 

Trata-se de Ação de Enriquecimento Sem Causa e verifico que as partes 

transigiram sobre o objeto desta lide, conforme acordo apresentado cujas 

cláusulas estão devidamente regulares. Certo é que se mostra lícito às 

partes buscarem a finalização de demandas mediante concessões 

mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas 

questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a 

satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a 

manifestação da vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a 

sentença homologatória de conciliação ou de transação é título executivo 

judicial, possuindo, ela eficácia da sentença com mérito. Assim, 

considerando o processo instruído para eventual homologação, merece 

acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO 

DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no bojo do processo de 

conhecimento é perfeitamente possível a sua extinção com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. 

(TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 21/06/2013) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a 

direito disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo apresentado. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado entre as partes, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente com fulcro no 

artigo 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO QUE SEJA 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito. RECONHEÇO a 

ilegitimidade da parte reclamada GUARACIABA TRANSMISSORA DE 

ENERGIA (TP SUL) S.A. e SUGIRO quanto a mesma EXTINÇÃO DO FEITO, 

sem analise de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC. EXPEÇA-SE a 

certidão de crédito, a fim de que a parte autora possa se habilitar nos 

autos da recuperação judicial. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001755-86.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

I P C O INSTITUTO PROFISSIONALIZANTE DO CENTRO OESTE LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NAWAF MUHAMMAD LEMUM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001755-86.2019.8.11.0004 Polo Ativo: I P C O INSTITUTO 

PROFISSIONALIZANTE DO CENTRO OESTE LTDA Polo Passivo: NAWAF 

MUHAMMAD LEMUM Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

Inicialmente, verifico a existência de vício que obste o regular 

prosseguimento do feito, tendo em vista que, o autor não instruiu a petição 

inicial com os documentos indispensáveis à proposição desta. Segundo se 

extrai dos autos, a parte reclamante não apresentou comprovante de seu 

enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte. É 

certo que dispõe o Art. 8º da Lei 9.099/95: § 1o Somente serão admitidas 

a propor ação perante o Juizado Especial: I - as pessoas físicas capazes, 

excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas; II - as pessoas 

enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e 

empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 

de dezembro de 2006; III - as pessoas jurídicas qualificadas como 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 

9.790, de 23 de março de 1999 IV - as sociedades de crédito ao 

microempreendedor, nos termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de 
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fevereiro de 2001. Ainda, neste sentido a jurisprudência dispõe quanto ao 

reconhecimento da ilegitimidade ativa: JUIZADO ESPECIAL. SOCIEDADE 

EMPRESÁRIA LIMITADA. CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL. 

ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

MICROEMPRESA. 1. Somente podem figurar no polo ativo perante o 

Juizado Especial as pessoas jurídicas enquadradas como 

microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno 

porte na forma da Lei LC n. 123, de 14/12/2016, consoante disposto no 

art. 8º, inc. II, da Lei 9.099/95. 2. A recorrente não se desincumbiu do ônus 

de comprovar sua condição de microempresa ou empresa de pequeno 

porte. O documento ID 2521568, CERTIDÃO SIMPLICADA, emitido pela 

Junta Comercial do Distrito Federal, datado de 10/03/2017, dotado de fé 

pública, corroborado pelo documento ID 252561, Comprovante de 

Inscrição de Situação Cadastral, expedido pela Receita Federal do Brasil, 

atestam a natureza jurídica de Sociedade Empresária Ltda da recorrente, o 

que afasta a sua legitimidade ativa para litigar no sistema do Juizado 

Especial. 3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida 

incólume. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, este fixados em 10% sobre o 

valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 4. A ementa servirá de 

acórdão,  con forme ar t .  46  da  Le i  9 .099 /95 .  (TJ -DF 

07162315120178070016 DF 0716231-51.2017.8.07.0016, Relator: GILMAR 

TADEU SORIANO, Data de Julgamento: 05/02/2018, 1ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado 

no DJE: 07/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifei) Na hipótese, 

não se comprovou que a parte promovente ostenta a qualificação de 

empresa permitida pela lei para que se tenha acesso ao sistema dos 

Juizados Especiais. Nesse contexto, dispõem os artigos 320 e 321 do 

CPC: Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. Art. 321. O juiz, ao verificar que a 

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

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

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

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

completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial. Compulsados os autos, tem-se que a parte 

autora foi intimada para juntar comprovante de sua qualificação tributária 

e, apesar da determinação, não o fez. Importante ressaltar que é ônus da 

parte autora a correta instrução do processo, acostando os documentos e 

as informações indispensáveis para o processamento da causa. Portanto, 

o indeferimento da petição inicial é a medida que se impõe. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO o indeferimento da inicial, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos dos 

artigos 321, parágrafo único, c/c art. 485, I ambos do CPC, ante a 

ausência de documentos essenciais à propositura da ação. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001851-04.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Eric Gustavo de Góes Silva (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CARREIRO GONCALVES OAB - DF26016 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001851-04.2019.8.11.0004 Requerente: ROSANIA MENDES DA 

SILVA Requerido: ERIC GUSTAVO DE GÓES SILVA Vistos, etc. 1. 

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

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Antes de adentrar no 

mérito, necessário analisar as causas preliminares do presente processo. 

Consoante o artigo 17 do CPC: Art.17. Para postular em juízo é necessário 

ter interesse e legitimidade. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER, onde, em síntese, suscita a parte autora que possuía um débito 

com o requerido em decorrência de três folhas de cheque as quais 

permanecem com o mesmo, contudo, entabulou um acordo para o 

pagamento no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais). Ressalta 

que o reclamado se recusa a devolver as folhas de cheque. Assim, 

pleiteia a declaração de inexistência do débito, bem como, a condenação 

do reclamado à devolução das cártulas. Da análise dos autos e das 

alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica 

não coincidem, já que foi realizada entre a parte autora e a pessoa jurídica 

NOVA ESTAMPA, porém, a ação foi proposta em face de Eric Gustavo de 

Góes Silva. Portanto, não sendo a parte promovida legítima para figurar no 

polo passivo quanto aos pedidos formulados na inicial, acolhe-se a 

preliminar de ilegitimidade passiva da Reclamada. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, RECONHEÇO a ilegitimidade da parte reclamada, e SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PRESENTE FEITO, sem analise de mérito, nos termos do 

artigo 485, VI do CPC. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

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

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001175-90.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO AZEVEDO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR OAB - MT18359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCIMAR TAVARES DE AGUIAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001175-90.2018.8.11.0004 Polo Ativo: RICARDO AZEVEDO 

ARAUJO Polo Passivo: JOCIMAR TAVARES DE AGUIAR Vistos, etc. 1. 

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

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

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

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

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

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER movida 

por RICARDO AZEVEDO ARAUJO em desfavor de JOCIMAR TAVARES DE 

AGUIAR. Compulsando os autos, verifica-se que foi determinado que a 

parte autora apresentasse novo endereço para citação da parte 

reclamada, no entanto, houve o decurso do prazo in albis sem que se 

manifestasse nos autos. E não havendo nenhuma manifestação, entendo 

que deve ser aplicado seu abandono. Assim, de acordo com o artigo 485, 

inciso III do Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem o 

julgamento do mérito: III – Quando, por não promover os atos e diligências 

que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

(grifei) Deste modo, entendo que a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento no dispositivo supramencionado, ante 

a inércia da parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, III do Código de Processo 

Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002143-23.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MARCELINO DE SOUZA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0019222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARAKA CONEXOES DE NEGOCIOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO ROCHA DOMINGUES OAB - RJ199596 (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 116 de 530



Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002143-23.2018.8.11.0004 Requerente: JOAQUIM MARCELINO 

DE SOUZA NETO Requerido: BARAKA CONEXOES DE NEGOCIOS EIRELI - 

ME Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Antes 

de adentrar no mérito, necessário analisar as causas preliminares do 

presente processo. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde, em síntese, 

suscita a parte autora que arrematou um veículo em um leilão promovido 

pela reclamada, contudo, que passados mais de 03 (três) meses após a 

aquisição e pagamento do bem, a mesma não procedeu a baixa dos 

gravames e saldou os débitos que o veículo possuía, impedindo que o 

autor circulasse com o veículo. Assim, pleiteia a condenação da 

reclamada a obrigação de fazer, bem como, a indenização pelos danos 

morais padecidos. Consoante o artigo 17 do CPC: Art.17. Para postular em 

juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Ainda, extrai-se do art. 25 

da Resolução nº 623 de 6 de setembro de 2016, do CONTRAN: Art. 25 

Realizado o leilão, o órgão ou entidade responsável por este procedimento 

providenciará o registro no sistema RENAVAM do extrato do leilão, 

conforme dispuser o manual do referido sistema ou, em caso de 

inoperância do sistema, comunicará oficialmente o fato ao órgão ou 

entidade executivo de trânsito de registro do veículo. §1º O órgão ou 

entidade executivo de trânsito de registro do veículo, confirmada a 

realização do procedimento, deverá proceder à desvinculação dos débitos 

e demais ônus incidentes sobre o prontuário do veículo leiloado existentes 

até a data do leilão e não quitados com os recursos obtidos na alienação, 

no prazo máximo de 10(dez) dias. Da análise dos autos e das alegações 

contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica não 

coincidem, já que conforme prova anexada pela parte autora ao ID 

17018959, o leilão foi realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA 

DO GARÇAS, porém, a ação foi proposta em face de BARAKA 

CONEXOES DE NEGOCIOS EIRELI – ME. Assim, denota-se que a obrigação 

de informar sobre a ocorrência do procedimento de leilão e de desvincular 

os débitos não é da parte reclamada. Portanto, não sendo a parte 

promovida legítima para figurar no polo passivo quanto aos pedidos 

formulados na inicial, acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva da 

Reclamada. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, RECONHEÇO a 

ilegitimidade da parte reclamada, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PRESENTE 

FEITO, sem analise de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. 

SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002752-69.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO(A))

MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS OAB - MT27150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002752-69.2019.8.11.0004 Polo Ativo: MANOEL PEREIRA DE 

ARRUDA Polo Passivo: SEGURADORA LÍDER Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Antes de adentrar no mérito, 

necessário analisar as causas preliminares do presente processo. 

Verifica-se que a parte reclamada arguiu preliminar de ausência de 

interesse de processual sob o fundamento de que, a parte autora não 

teria efetuado o requerimento administrativo, assim, não há pretensão 

resistida, de modo que, deve a presente demanda ser extinta sem 

resolução de mérito. Com efeito, denota-se dos autos que não há indícios 

de que fora realizado qualquer pedido administrativo perante a Seguradora 

reclamada. Nesse contexto, caracterizada está a falta de interesse de agir 

pois, não há pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda. Este é o entendimento do Supremo Tribunal Federal expresso no 

julgamento dos recursos extraordinários nº 839.314 e 824.704. Contudo, 

salienta-se que, a ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a 

necessidade de manifestação judiciária do Estado, em casos como este, 

só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. A propósito: 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO - DPVAT - FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR - GRAU DE INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL- CORREÇÃO MONETÁRIA 

- TERMO INICIAL. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos 

Recursos Extraordinários nº. 839.314 e 824.704, entendeu que nas ações 

de cobrança do seguro DPVAT, para que exista pretensão resistida e 

necessidade de intervenção jurisdicional é imprescindível o prévio 

requerimento administrativo, todavia, é dispensável o esgotamento das 

vias administrativas. É devida a indenização do seguro DPVAT após 

comprovação do grau de invalidez do segurado. (...) (TJ-MG - AC: 

10000190323592001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 

11/06/0019, Data de Publicação: 14/06/2019) Portanto, ante a falta de 

prévio requerimento administrativo, deve ser reconhecida a ausência de 

interesse processual para cobrança judicial do seguro DPVAT e, 

consequentemente, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 

3. DISPOSITIVO Diante do exposto, RECONHEÇO a ausência de interesse 

processual e SUGIRO EXTINÇÃO DO PRESENTE FEITO, sem analise de 

mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001006-69.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M M ACADEMIA DE MUSCULACAO LTDA - ME (REQUERENTE)

ALINE RODRIGUES MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001006-69.2019.8.11.0004 Promovente: ALINE RODRIGUES 

MATOS/ M M ACADEMIA DE MUSCULACAO LTDA - ME Promovido: BANCO 

DO BRASIL S/A Vistos. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES O Reclamado alegou ausência de documentos 

indispensáveis para propositura da ação, porém não indicou quais 

documentos se refere, de modo que REJEITO a preliminar que se mostra 

apenas protelatória. Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, 

motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.1. MÉRITO A inteligência do 

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

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

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

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

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

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

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

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

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

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

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 
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Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

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

alegação futura de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, afirmando que em 

16.11.2016 contratou do reclamado um crédito de capital de giro no valor 

de R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), sendo garantido a 

negociação com um penhor de um veículo em nome da reclamante. 

Assevera que efetuou a quitação do contrato em 31.12.2018, e após seis 

meses não teria sido efetuado a baixa do penhor sobre o veículo, o que a 

impede de emitir o CRLV do ano 2019, pois a restrição está ativa 

indevidamente. Aduz que apesar de tentar resolver a situação de forma 

administrativa, não obteve sucesso. Em sua defesa, o Banco reclamado 

afirma que o gravame não foi baixado por motivo de inconsistência no 

sistema no SNG, e que após a baixa cabe ao cliente solicitar no Detran 

para emissão de novo documento. Aduz que não pode ser 

responsabilizado pelo problema no sistema do SNG, pugnando pela 

improcedência da inicial. Pois bem. Analisando a tela sistêmica 

apresentada pelo reclamado (id. 21260171), verifica-se que na data de 

30.11.2018, realmente solicitou a baixa do gravame, no entanto ficou 

pendente de envio ao SNG, o que gerou o cancelamento da solicitação. 

Foram realizadas novas tentativas, porém todas canceladas pelo mesmo 

motivo, não sendo demonstrado a falha no sistema do SNG e sim do 

reclamado. Dessa forma, deve o Banco ser responsabilizado pois causou 

prejuízo a parte autora. 2.2.1. DO DANO MORAL Já é sabido, que a 

manutenção de gravame de veículo perante o órgão de trânsito, quando 

devidamente quitado o contrato, como no caso dos autos, enseja a 

aplicação da teoria do dano moral puro ou in re ipsa, presumindo-se o 

prejuízo, pelo que não há que se falar em simples dissabor. Ora, restou 

evidente a quitação do contrato pelo requerente, conforme documentos 

juntados aos autos. O dano extrapatrimonial moral deve ser fixado de 

acordo com a gravidade fática, ressaltando também o caráter pedagógico 

e preventivo da reprimenda (artigo 944 do CC). Assim, deve ser 

considerado o fato de a requerida não ter baixado o gravame do veículo 

do requerente em tempo razoável, tendo o requerente que se valer da 

presente demanda para a busca de seus objetivos. Neste sentido: CIVIL. 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

RECURSO MANEJADO NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. 

DANO MORAL CONFIGURADO. ACÓRDÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO À 

JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REFORMA. NECESSIDADE. 

PRECEDENTES. SENTENÇA RESTABELECIDA. AGRAVO INTERNO NÃO 

PROVIDO, COM INCIDÊNCIA DE MULTA. 1. Aplicabilidade do NCPC ao caso 

concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo 

Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 

de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade 

recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta Corte firmou o 

entendimento de que configura dano moral a demora do banco em 

providenciar, no DETRAN, a imediata liberação do gravame de alienação 

fiduciária de automóvel, a despeito da quitação integral do contrato (AgRg 

no AREsp 651.105/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 

Terceira Turma, DJe 18/5/2015). Precedentes. 3. A teor da Súmula nº 568 

do STJ, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, 

poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento 

dominante acerca do tema. 4. Agravo interno não provido, com aplicação 

de multa. (STJ - AgInt no REsp: 1667077 RS 2017/0085221-8, Relator: 

Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/08/2017, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2017) (Grifei). 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEMORA NA BAIXA 

DO GRAVAME APÓS ACORDO JUDICIAL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. 

1. A demora na liberação do gravame, depois de quitada a dívida e 

cumprido o acordo judicial, configura a hipótese de dano moral. A desídia 

da instituição financeira ré ao se manter inerte quanto à obrigação de 

providenciar a baixa da restrição não pode operar a seu próprio benefício. 

Dano moral in re ipsa. 2. Ausente sistema tarifado, a fixação do montante 

indenizatório ao dano extrapatrimonial está adstrita ao prudente arbítrio do 

juiz. Montante indenizatório fixado em R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos 

reais) razoável e proporcional. 3. Recurso de apelação e adesivo 

improvido. (TJ-BA - APL: 03020697920128050103, Relator: Ivanilton 

Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/10/2018) 

(Grifei). Com efeito, apesar de ter havido falha no serviço prestado, o 

valor da indenização deve se pautar no princípio da razoabilidade. Diante 

destes fatos, levando-se em conta o montante financiado pelo requerente, 

a condição financeira do banco requerido, o tempo que perdurou o 

gravame indevidamente, bem como se considerando o caráter pedagógico 

da medida, destarte, entendo que, no caso em análise, plausível a fixação 

da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, 

para: A) CONDENAR o Requerido BANCO BRASIL S.A, ao pagamento dos 

danos morais na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) em favor dos 

Reclamantes ALINE RODRIGUES MATOS e M M ACADEMIA DE 

MUSCULACAO LTDA - ME, valor esse acrescido de juros de 1%(um por 

cento) o mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil), e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). Fica a parte condenada ciente de que, após o 

trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

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

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002550-92.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002550-92.2019.8.11.0004 Promovente: SEBASTIAO DE 

ARAUJO SILVA Promovido: BANCO PAN Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O Reclamado alegou necessidade 

de prova pericial, tendo em vista que o autor alega a quitação do débito, no 

entanto, necessário um expert para verificação. REJEITO a preliminar 

aduzida, visto que a situação apresentada no processo, não precisa de 

maior dilação probatória. Assim, entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

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

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

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

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

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

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

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

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

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. A parte 

autora ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS, onde afirma que teve seu nome inserido indevidamente 

nos órgãos de proteção, vez que possui um cartão de crédito com o réu, e 

que mensalmente efetua o pagamento do valor mínimo da fatura através 

do desconto em folha de pagamento, não havendo qualquer atraso que 
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justificasse a negativação. Em sua defesa, o Banco reclamado alega que 

a autora contratou um cartão de crédito consignado, utilizando-o várias 

vezes, e que para comodidade do cliente, existe o pagamento do valor 

mínimo da fatura por meio de desconto em folha, cabendo ao cliente 

efetuar o pagamento da diferença entre o mínimo e a fatura. Assevera que 

para realizar a cobrança em folha, deve ter margem consignável 

disponível no holerite do autor. Afirma que o valor mínimo correspondeu 

valor acima da margem consignável e deveria o autor ter completado o 

valor mínimo, o que não o fez, gerando a negativação em discussão. Pois 

bem. Analisando a situação apresentada nos autos, é certo que o autor 

tem o contrato com o Banco réu, ao qual paga mensalmente através de 

desconto em folha o mínimo do cartão do crédito. No entanto, verifica-se 

que a negativação corresponde ao vencimento do mês de maio/2018, 

sendo certo que a ré afirmou que o autor não tinha margem consignável. E 

ao observar os documentos apresentados pelo autor, este apresentou 

somente o extrato do seu holerite referente ao mês 08/2018 e 11/2016, 

não apresentando o holerite imprescindível para a verificação da situação, 

que se refere ao mês de maio/2018. Assim, o autor não apresentou 

provas suficientes das suas alegações, nos termos do artigo 373, I do 

CPC, ingressando com sua inicial carente de informações necessárias a 

conferir seu direito. Sendo assim, diante dos documentos apresentados 

pela reclamada, entendo devida a cobrança em discussão neste 

processo. Forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular 

de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 

188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou 

no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação 

civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (Assinado Digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002851-39.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO IRANILDO DE SOUSA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002851-39.2019.8.11.0004 Polo Ativo: FRANCISCO IRANILDO 

DE SOUSA MATOS Polo Passivo: BANCO BRADESCO Vistos, etc. 1. 

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

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

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

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

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

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). O presente processo foi iniciado 

mediante vestibular subscrita por advogado(a) devidamente habilitado(a), 

apesar de não ultrapassar o limite de 20 salários mínimos. Seguindo a 

concatenação de atos previstos na lei 9.099/1995, aprazou-se audiência 

de conciliação, tendo a parte autora comparecido desacompanhada do (a) 

profissional que a representa. Uma análise menos aprofundada levaria à 

simples conclusão de que não há se falar em contumácia diante do que 

dispõe o enunciado 36 do FONAJE, entretanto o caso vertente contém 

ingrediente que não autoriza a incidência do enunciado em voga. Com 

efeito, o referido enunciado contém sentença que permite concluir que se 

eventualmente a parte ingressar com demanda cujo conteúdo econômico 

esteja acima de 20 salários mínimos, somente será obrigatória sua 

representação por profissional quando da audiência de instrução do feito, 

ou na hipótese de pretender interpor eventual recurso caso ocorra o 

julgamento antecipado da lide. Diversamente ocorrerá caso o pedido inicial 

tenha sido formulado por advogado e concretizada a exigência prevista no 

artigo 9º (parte final) da Lei 9.099/1995, pois nestas hipóteses torna-se 

obrigatória a assistência nos demais atos, não ficando ao alvedrio da 

parte escolher as solenidades processuais em que será representada 

pelo seu mandatário. De fato, uma vez tendo postulado em nome da parte, 

deve o profissional se fazer presente nas sessões processuais previstas 

na Lei 9.099/1995, já que a parte não possui capacidade postulatória e já 

se encontra devidamente representada. Entendimento mais flexível 

autorizaria a postular no polo ativo do feito dois personagens bem 

distintos, um desprovido de capacidade postulatória e outro devidamente 

capacitado para tanto, realizando entre eles revezamento de atos 

processuais conforme a conveniência de cada um. Realmente, iniciada a 

demanda por advogado devidamente capacitado e seguindo o processo 

sua marcha em decorrência desta específica atuação, compreende este 

magistrado ser vedada à parte autora pessoalmente praticar atos 

processuais, especialmente quando se trata de reclamação que exige a 

representação por meio de advogado por se encontrar acima do teto de 

20 salários mínimos, ou quando este já for postulante em nome da parte 

autora. O espírito que embebeu o enunciado 36 foi o de mitigar o artigo 9º 

da Lei 9.099/1995 até o momento em que o feito reclame instrução, não 

tendo por escopo flexibilizar a referida norma para permitir a atuação 

simultânea da parte e de seu advogado nas causas acima dos indigitados 

20 salários mínimos. De bom alvitre registrar que tal comportamento tem se 

tornado corriqueiro no âmbito desta comarca, não sendo raras as 

situações em que advogados (vários com escritórios situados em 

comarcas distantes) distribuem numerosas ações em nome das partes, 

ausentando-se das audiências de conciliação, menosprezando este 

relevante ato que se presta a conciliar os litigantes e por fim à rusga 

promovendo a pacificação social, o que fazem por contarem com uma 

interpretação deturpada do enunciado aqui enfocado. Não bastasse isto, 

uma vez conferido o mandato judicial somente é possível a sucessão 

voluntária do procurador mediante observância dos artigos 111 e 112 do 

CPC, ainda que fosse para a parte postular em causa própria, o que 

certamente não era possível no caso vertente. 3. DISPOSITIVO Diante o 

exposto, afasto no caso vertente a incidência do enunciado 36 do 

FONAJE e sustentado pela inteligência extraída dos artigos 9º e 51 (inciso 

I) da Lei 9.099/1995, ambos combinados com os artigos 103, 111 e 112 do 

CPC, e SUGIRO QUE SEJA JULGADO EXTINTO o processo sem julgamento 

de mérito. Tendo em vista que não houve a efetiva ausência da parte 

autora à audiência de conciliação, mas sim de quem detinha poderes para 

postular em seu nome, deixo de condená-la ao pagamento das custas 

judiciais, o que faço com esteio no § 2º, do artigo 51 da Lei 9.099/1995. 

Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001070-79.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO BASTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I A NOGUEIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001070-79.2019.8.11.0004 Promovente: ANTONIO FRANCISCO 

BASTOS Promovido: I A NOGUEIRA - ME Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 
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Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 2.2. REVELIA Decreto a revelia da promovida com base no 

artigo 20 da Lei 9.099/95 e 344 do NCPC, pois apesar de devidamente 

citada, deixou de comparecer a sessão de conciliação e apresentar 

contestação. No entanto, ressalto que os efeitos da revelia são relativos, 

cabendo ao promovente comprovar o mínimo das suas alegações. 2.3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

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

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

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

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

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

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

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

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

alegação futura de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL, afirmando que 

contratou da reclamada um reparo na geladeira no valor de R$300,00 

(trezentos reais), sendo informado posteriormente que seria necessário 

outros reparos que custariam mais R$600,00 (seiscentos reais) e seriam 

pagos no momento da devolução, porém a atendente da reclamada após 

certo período informou que o produto não teria mais conserto, motivo pelo 

qual, o autor optou por desfazer a negociação. Aduz que verificou que 

sua geladeira estava avariada, e apesar de buscar auxilio no Procon, não 

conseguiu resolver a situação. O autor não apresentou nenhum 

documento dos fatos alegados, apenas documentos pessoais e 

comprovante de endereço, e desse modo, intimado para fazer provas de 

suas alegações, informou que não tem mais nenhum documento que 

comprova seu direito, visto que já se perdeu com o tempo, e que o 

contrato, mencionado na inicial, foi realizada de forma verbal. Pois bem. 

Ainda que verificado a revelia do promovido, entendo que cabe ao autor 

apresentar o mínimo lastro probatório de suas alegações, conforme 

determina o artigo 373, I do CPC. No entanto, não há nos autos qualquer 

elemento que confirme os fatos descritos pelo autor, o que poderia ser 

inclusive o comprovante do Procon que alegou que procurou, no entanto, 

sem qualquer documento, não há possibilidade de reconhecer seu pedido. 

Neste sentido: RECUSO INOMINADO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO. TELEFONIA. INVERSÃO DO ÕNUS DA PROVA QUE NÃO EXIME A 

AUTORA DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, 

CONFOME ART. 373, I, DO CPC. AUTORA QUE NÃO COMPROVOU A 

VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA PELOS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível, Nº 

71007898877, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em: 24-07-2019) (TJ-RS - "Recurso 

Cível": 71007898877 RS, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Data de 

Julgamento: 24/07/2019, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 

26/07/2019) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS C/C DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA. TELEFONIA. INVERSÃO DO 

ÕNUS DA PROVA QUE NÃO EXIME A AUTORA DE COMPROVAR OS 

FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, CONFOME ART. 373, I, DO CPC. 

AUTORA QUE NÃO COMPROVOU A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS 

ALEGAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007479918, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, 

Julgado em 27/02/2019). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007479918 RS, 

Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Data de Julgamento: 27/02/2019, 

Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

07/03/2019) Certo que conforme sustenta velho brocardo latino, alegar e 

não provar é quase não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non 

allegatio"), neste sentido, a parte autora não comprovou suas alegações. 

A jurisprudência é uníssona neste sentido: EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE 

DIVIDA DE TERCEIRO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ARTIGO 333, INCISO 

I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE NÃO 

COMPROVADA. - Ao autor incumbe o ônus da prova dos fatos 

constitutivos de seu direito, nos termos do art. 333, inciso I, do CPC - 

Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e não provar é quase 

não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio") ou alegar e não 

provar o alegado, importa nada alegar ("Allegare nihil et allegatum nom 

probare paria sunt") - É ônus do autor/credor comprovar a 

responsabilidade do requerido em relação a divida de terceiro. (TJ-MG - 

AC: 10479140122637001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de 

Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) (Grifei). 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRESTIMOS. TESE DE 

ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PRAZO, VALOR E DE PRORROGAÇÃO 

INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. AUTOR. - Quando tal fato 

é aspecto constitutivo do direito alegado pela parte autora recai sobre ela 

o dever de comprová-lo, art. 373, I do CPC - Conforme propugna velho 

brocardo latino, alegar e não provar é quase não alegar ("Allegatio et non 

probatio quasi non allegatio") ou alegar e não provar o alegado, importa 

nada alegar ("Allegare nihil et allegatum nom probare paria sunt") - Assim, 

não pode a tese apresentada pela parte autora ser acolhida (prorrogação 

contratual do empréstimo sem sua autorização), pois incomprovada, tendo 

em vista a assinatura constante dos instrumentos de prorrogação. (TJ-MG 

- AC: 10000190482166001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de 

Julgamento: 30/06/2019, Data de Publicação: 11/07/2019) (Grifei) O autor 

nos presentes autos se resume em trazer proposições genéricas, sem 

comprovar o centro exato dos elementos caracterizadores dos danos, 

quais sejam, o nexo de causalidade e o fato lesivo concreto. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

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

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001542-80.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BECKER DUNCKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT5880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMAR CIRINO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLETE ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0014024A (ADVOGADO(A))

HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0014040A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001542-80.2019.8.11.0004 Promovente(s): ROSANGELA 

BECKER DUNCKE Promovido(s): OMAR CIRINO DE SOUZA Vistos, etc. 1 . 

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

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O reclamado alegou 

preliminar de inépcia da inicial, no entanto, não verifico os argumentos 

mencionados, de modo que REJEITO a preliminar suscitada. Entendo que 

não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise 

de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 
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diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, afirmando que é servidora pública estadual concursada, 

exercendo a função de coordenadora de Escola. Aduz que desde a data 

de 27.05.2019 os professores iniciaram uma greve buscando soluções 

para algumas temáticas da educação. Assevera que na data de 

12.06.2019, a pedido dos professores, postou um comunicado no grupo 

do WhatsApp solicitando o comparecimento dos professores para uma 

reunião, que teria o intuito de protocolar um pedido na SEDUC a fim de 

solicitar o retorno das aulas, indo contra a greve. Afirma que diante disso 

o reclamado postou no grupo do SINTEP palavras de baixo calão, ao 

aduzir que a autora estaria praticando “assédio moral”, e após isso 

solicitou sua desfiliação do órgão. Assevera que o reclamado não 

satisfeito publicou no Facebook uma carta aberta se dirigindo a autora 

como “Uma certa Rosangela”, mas que ao mencionar que a servidora 

estava de férias e exercia a função de coordenadora, sem dúvida se 

refere a autora, e isso desabonou sua honra e denegriu sua imagem 

diante da população de Barra do Garças. Afirma que a situação está 

fazendo com que se sinta ameaçada, inclusive um colega perguntou se 

estava sendo pressionada. Diante disso pretende a reparação moral. Em 

sua defesa, o reclamado alega que a mensagem escrita no WhatsApp não 

menciona do nome da reclamante e ainda não possui qualquer ofensa 

moral, e a mensagem postada na rede Facebook, é indicada à “uma certa 

Rosangela”, sendo certo que existem mais de 220 Rosângelas que são 

professoras na rede Estadual. Aduz que em nenhum momento foi 

ofensivo, mas sim incisivo, pois por ser o Presidente do Sindicato tem 

essa função. Afirma que as mensagens postadas eram no intuito de 

incentivar a luta pela educação, e qualquer interpretação contraria da 

autora não pode ser responsabilizado. Aduz que a autora afirma que se 

sentiu ofendida quando compareceu a uma reunião da UFMT, no entanto o 

reclamado não estava presente, visto que estava em outra reunião na 

Capital do Estado. Pugna pela improcedência da inicial, e pede em pedido 

contraposto dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Na 

audiência de conciliação foi informado para as partes que a ausência de 

manifestação implicaria na remessa dos autos para confecção da 

sentença, e nenhuma parte manifestou desejo de produção de prova 

testemunhal, e entendendo que a matéria aduzida trata-se de prova 

documental, não há que se falar em posterior cerceamento de defesa, ao 

qual passo ao julgamento da demanda. Pois bem. Analisando detidamente 

as postagens realizadas pelo reclamado, tanto na rede WhatsApp e no 

Facebook, não verifica-se qualquer menção direta a pessoa da autora. 

Com efeito, a mensagem retorna a pessoa da autora, somente quando as 

pessoas que a “defendem” (termo utilizado pela própria autora - id. 

21431916 –pág. 9) começam a fazer publicação em resposta a mensagem 

do réu, citando seu nome, inclusive com marcações. De fato, nas palavras 

descritas pelo reclamado não à qualquer palavra de baixo calão, sendo 

evidente que ambos tinham posição diversas e discordavam quanto a 

continuidade ou não da greve. No entanto, a postagem do reclamado não é 

capaz de atingir os direitos de personalidade da autora na forma narrada 

na inicial. A autora alega que se sentiu ofendida quando participou de uma 

reunião, dias após os fatos, no entanto, não menciona o motivo da ofensa 

sofrida, e ainda não menciona o nome de qualquer pessoa que estaria 

afirmando que a autora estava sofrendo pressão, pois apenas declara 

que foi “um colega de trabalho”. Além disso, a autora não apresentou 

documento que comprova a presença do réu na citada reunião, enquanto 

o reclamado apresentou documento que coadunam com a informação de 

que não estava presente no local narrado pela promovente. Tenho que a 

postulante não demonstrou os fatos constitutivos do seu direito, ônus este 

que lhe era dirigido, à luz do que dispõe o art. 373, I do Código de 

Processo Civil, a amparar a pretensão indenizatória. Mais do que isso, a 

comprovar a amplitude dos supostos danos à imagem, a parte demandante 

trouxe aos autos parco acervo probatório, pois o fato do reclamado não 

mencionar com precisão que a mensagem refere-se diretamente à autora, 

caracteriza-se como comentário genérico, incapaz de atingir a 

personalidade a ponto de causar abalo moral. Como já mencionado, o fato 

das pessoas que “defendem” a autora citar seu nome, é o que faz 

parecer que a mensagem foi direcionada à ela, no entanto, a postagem por 

si só não traduzem qualquer elemento capaz de ofender a honra direta da 

autora. Neste sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

DANOS MORAIS. POSTAGEM NO FACEBOOK. OFENSA À HONRA E À 

IMAGEM NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR NÃO 

CONFIGURADO. - A ausência de provas conclusivas acerca da violação 

ao direito à honra, à imagem e à privacidade que a demandante diz ter 

sofrido, ônus que lhe era dirigido, induz ao julgamento de improcedência 

do pedido - Publicação sem o nome ou a marcação da autora ou da escola 

em que trabalhava. Parco acervo probatório quanto à real repercussão 

negativa da postagem. Dever de indenizar não configurado. Sentença de 

improcedência mantida.NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.

(Apelação Cível, Nº 70082597295, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 

31-10-2019) (TJ-RS - AC: 70082597295 RS, Relator: Jorge Alberto 

Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 31/10/2019, Décima Câmara Cível, 

Data de Publicação: 18/11/2019) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSAS MORAIS 

EM REDE SOCIAL (FACEBOOK). MANIFESTAÇÃO DE INSATISFAÇÃO 

PESSOAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE 

DA PARTE AUTORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO 

IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71008281008, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 26/02/2019). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71008281008 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 26/02/2019, 

Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

07/03/2019) Certo que conforme sustenta velho brocardo latino, alegar e 

não provar é quase não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non 

allegatio"), neste sentido, a parte autora não comprovou suas alegações. 

A jurisprudência é uníssona neste sentido: EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE 

DIVIDA DE TERCEIRO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ARTIGO 333, INCISO 

I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE NÃO 

COMPROVADA. - Ao autor incumbe o ônus da prova dos fatos 

constitutivos de seu direito, nos termos do art. 333, inciso I, do CPC - 

Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e não provar é quase 

não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio") ou alegar e não 

provar o alegado, importa nada alegar ("Allegare nihil et allegatum nom 

probare paria sunt") - É ônus do autor/credor comprovar a 

responsabilidade do requerido em relação a divida de terceiro. (TJ-MG - 

AC: 10479140122637001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de 

Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) (Grifei). 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRESTIMOS. TESE DE 

ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PRAZO, VALOR E DE PRORROGAÇÃO 

INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. AUTOR. - Quando tal fato 

é aspecto constitutivo do direito alegado pela parte autora recai sobre ela 

o dever de comprová-lo, art. 373, I do CPC - Conforme propugna velho 

brocardo latino, alegar e não provar é quase não alegar ("Allegatio et non 

probatio quasi non allegatio") ou alegar e não provar o alegado, importa 

nada alegar ("Allegare nihil et allegatum nom probare paria sunt") - Assim, 

não pode a tese apresentada pela parte autora ser acolhida (prorrogação 

contratual do empréstimo sem sua autorização), pois incomprovada, tendo 

em vista a assinatura constante dos instrumentos de prorrogação. (TJ-MG 

- AC: 10000190482166001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de 

Julgamento: 30/06/2019, Data de Publicação: 11/07/2019) (Grifei) O autor 

nos presentes autos se resume em trazer proposições genéricas, sem 

comprovar o centro exato dos elementos caracterizadores dos danos, 

quais sejam, o nexo de causalidade e o fato lesivo concreto. No que diz 

respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua ocorrência, 

pois não restou suficientemente comprovado que os envolvidos foram 

expostos a situação vexatória ou indigna. 3. PEDIDO CONTRAPOSTO No 

que tange ao pedido contraposto, não verifico nos autos elementos 

capazes de ofender a honra do promovido, pois não restou demonstrado 

a situação vexatória sofrida pelo réu. Com efeito, o simples ato da autora 

ingressar com ação em se desfavor não é motivo para ferir sua honra, 

conforme prevê o artigo 5º, da CF: “XXXV - a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Dessa forma, o 

pedido contraposto não pode ser acolhido. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL e 

IMPROCEDENCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila 
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Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

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

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

Processo Número: 1000199-15.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BELIONISIA BARBOZA FERREIRA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

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

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

ALVARÁ JUDICIAL Autos nº 1000199-15.2020.8.11.0004 Promovente: 

BELIONISIA BARBOZA FERREIRA; JAIR GABRIEL FERREIRA Vistos, etc. 1 

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

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

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

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

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

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (Destaquei e negritei). Prevê o Decreto 85.485/81 que 

regulamenta a Lei 6.858/80, em seu artigo1º que: Art . 1º Os valores 

discriminados no parágrafo único deste artigo, não recebidos em vida 

pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos seus 

dependentes habilitados na forma do artigo 2º. Parágrafo Único. O 

disposto neste Decreto aplica-se aos seguintes valores: I - quantias 

devidas a qualquer título pelos empregadores a seus empregados, em 

decorrência de relação de emprego; II - quaisquer valores devidos, em 

razão de cargo ou emprego, pela União, Estado, Distrito Federal, 

Territórios, Municípios e suas autarquias, aos respectivos servidores; III - 

saldos das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

e do Fundo de Participação PIS/PASEP; IV - restituições relativas ao 

imposto de renda e demais tributos recolhidos por pessoas físicas; V - 

saldos de contas bancárias, saldos de cadernetas de poupança e saldos 

de contas de fundos de investimento, desde que não ultrapassem o valor 

de 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional e não 

existam, na sucessão, outros bens sujeitos a inventário. Com efeito, 

somente pode ser objeto de solicitação de alvará judicial, algumas das 

hipóteses acima mencionadas. O autores, no entanto, aduzem que seu 

filho, falecido, deixou um consorcio quitado, e pretende que tal consorcio 

seja transferido. No entanto, verifica-se indevido a discussão quanto a 

direito de bens que deve ser realizado por inventario ou outra ação 

especifica, visto que pelo documento anexado não se comprova a devida 

quitação do veículo como alegado. Dessa forma, evidente a falta de 

interesse de agir. Neste sentido: Apelação cível. Alvará judicial para venda 

de veículo. Ainda que doutrina e jurisprudência tenham nos orientado no 

sentido de que a interpretação da Lei 6858/80 deve ser relativizada em 

situações excepcionais, ou seja, quando se verificar que a abertura do 

inventário ou arrolamento não se fizer necessária, esta orientação não se 

aplica ao caso concreto. Embora a certidão de óbito conste que o falecido 

não deixou bens, o presente pedido é justamente para concessão de 

alvará judicial para transferência de bem deixado pelo falecido. Assim, o 

caso é de carência da ação por inadequação da via eleita. Mantido o 

indeferimento da inicial por falta de interesse de agir, com fulcro no artigo 

485, inciso, do Código de Processo Civil. Apelo desprovido. (TJ-SP - APL: 

10028705720188260038 SP 1002870-57.2018.8.26.0038, Relator: Silvério 

da Silva, Data de Julgamento: 26/02/2019, 8ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 26/02/2019) No caso, tratando de transferência de 

bens, inexiste qualquer previsão legal que seja realizado por meio de 

alvará judicial. Determina o artigo 330 do CPC: A petição inicial será 

indeferida quando: III – o autor carecer de interesse processual. Com 

efeito, a inicial merece ser indeferida diante da inadequação da via eleita. 

3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, I do, SUGIRO 

indeferimento da inicial e por consequência a EXTINÇÃO DO PROCESSO, 

sem resolução do mérito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Após o trânsito ao arquivo. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001320-15.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANDRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDEMIR ALVES BETTINI (REQUERIDO)

PARANÁ VEICULOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001320-15.2019.8.11.0004 Promovente: JOSE ANDRE DA 

SILVA Promovida: ALDEMIR ALVES BETTINI; PARANÁ VEICULOS Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O reclamado 

pleiteia a aplicação da decadência e da prescrição quinquenal, aduzindo 

que o autor não faz jus a reclamação que pretende. REJEITO a preliminar 

aduzida, por não verificar seus próprios elementos. O reclamado pretende 

ainda o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, afirmando que não 

adquiriu o veículo do autor. REJEITO o pedido, pois sem a análise do mérito 

não é possível verificar a ilegitimidade do reclamado, e ainda deve ser 

aplicado a Teoria da Asserção na situação discutida. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso., permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

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

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

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

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

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

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

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

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

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

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

alegação futura de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO DE VALORES C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, afirmando que vendeu aos 

requeridos um veículo Marca/Modelo Fiat/Tempra, Placas BLG 5061, 

Renavam 00610976320, Chassis 9BD159000P9038267, ano fabricação 

1993, Modelo 1993, Categoria particular, Cor Cinza, Combustível Gasolina, 

Motor 9030127, na data de 01.06.2009, conforme Termo de 

Responsabilidade em anexo. Aduz que os réus ficaram responsáveis pela 

transferência, mas que esta não foi realizada até o momento, fazendo com 

que os débitos do veículo fossem lançados na Dívida Ativa em nome do 

autor. Afirma que só teve conhecimento da situação quando na data de 

03.06.2019 ao tentar financiar outro veículo foi impedido por estar com seu 

nome protestado. A tutela antecipada foi indeferida vez que o autor não 

apresentou nenhum documento apto que comprove a venda do veículo 

aos promovidos. Em sua defesa, os reclamados afirmam que jamais 

adquiriu o veículo mencionado pelo autor, sendo que a única negociação 

entre as partes foi referente a um veículo Fusca que estava em nome da 

sua esposa, conforme documentos em anexo. Pugna pela improcedência 

dos pedidos iniciais. Pois bem. Para que seja verificado a responsabilidade 

do reclamado perante os débitos alegados pelo autor, necessário se faz a 

comprovação da venda do veículo objeto da discussão. Com efeito, pelo 

documento apresentado pelo próprio autor (id. 21015425) não é possível 

verificar qualquer indicação que tenha vendido o veículo aos reclamados, 

pois o documento trata-se apenas de um Termo de Responsabilidade, 

onde o próprio autor preencheu e assinou, afirmando que até a data de 

01.06.2009 se responsabilizaria pelos débitos do veículo, no entanto, não 

indica quem é o comprador, e pelo fato de não estar com firma 

reconhecida em Cartório, não apresenta idoneidade suficiente pois poderia 

ser emitido em qualquer época. Além disso, o autor como proprietário do 
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veículo, tem sua obrigação de comunicar a venda do automóvel dentro do 

período de trinta dias ao DETRAN, e resta incontroverso que se realmente 

houve a venda do veículo, esta não foi comunicada ao DETRAN, diante da 

ausência de provas nos autos, devendo o autor se responsabilizar pela 

sua inércia. Dispõe o Código de Transito Brasileiro: Art. 134. No caso de 

transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao 

órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, 

cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, 

devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar 

solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data 

da comunicação. Cumpre destacar que, quanto ao tributo específico IPVA, 

esse tem como fato gerador a propriedade do veículo, de modo que até o 

presente momento, a parte autora esta como atual proprietária do 

automóvel devendo responder pelos tributos. De fato, a transmissão da 

propriedade de bens móveis, dentre os quais se inclui o veículo, se dá 

pela simples tradição do bem ao adquirente e não pelo seu registro no 

órgão competente (art. 1267 do Código Civil), sendo certo que a eventual 

inobservância da comunicação da venda à autoridade de trânsito não 

descaracteriza o negócio celebrado. Todavia, ainda que se entenda que a 

transferência da titularidade de bens móveis opera-se pela tradição, é 

certo que o autor não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia 

de demonstrar a venda do automóvel, pois não foram carreados aos autos 

nenhum comprovante de venda, fato que poderia ensejar a prova de que o 

Autor não era mais proprietário à época, porém, não se desincumbiu de tal 

ônus (art. 373, I do CPC). A propósito: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE VEICULAR. 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO FISCAL. (...) VENDA DE VEÍCULO 

AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

POR DÉBITOS FISCAIS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJ-BA - APL: 

05025930520158050001, Relator: Marcos Adriano Silva Ledo, Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2018) Portanto, sem a necessária 

comunicação e nem ao menos a prova efetiva da tradição dos bens, deve 

o autor responder pelos débitos conforme previsão legal, sendo certo que 

a situação do processo trata-se de evidente prova documental, não 

existindo qualquer prova de suas alegações, não é possível reconhecer 

seu pedido. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

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

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-89.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. M. BENTO - ME - SUPERMERCADO RIBEIRÃOZINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO(A))

ELAYNE BENTO PARREIRA OAB - MT10214/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEVALDO MODESTO SILVIO DE RESENDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 1000110-89.2020.8.11.0004 Promovente: A. P. M. BENTO - ME - 

SUPERMERCADO RIBEIRÃOZINHO Promovido: EDEVALDO MODESTO 

SILVIO DE RESENDE Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA, onde a parte autora na audiência de 

conciliação, informou da realização de um acordo com o reclamado, 

pugnando pelo prazo de cinco dias para a juntada da minuta. Superados o 

prazo, a parte autora manifestou nos autos, informando novamente que 

realizou um acordo e pugnou pela extinção do processo, no entanto, 

verifica-se que não apresentou a minuta de acordo, de modo que 

impossibilita a sua homologação. Porém, entendo devido a extinção do 

processo diante do cumprimento da obrigação, conforme solicitação do 

reclamante. APELAÇÃO CÍVEL - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS - 

OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - EXTINÇÃO DO FEITO - ART. 794, INCISO I, DO 

CPC/73 - CABIMENTO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

CABIMENTO. - Iniciado o cumprimento de sentença e, com isso, tendo 

vindo aos autos a documentação que se pretendia ver exibida, resta 

implementada a obrigação. -É cabível o arbitramento de honorários 

advocatícios na fase de cumprimento de sentença, com base no artigo 85, 

§ 2º, do novo CPC, e em observância ao princípio da causalidade, quando 

não houver o cumprimento espontâneo da obrigação pelo devedor. (TJ-MG 

- AC: 10000170749634001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, 

Data de Julgamento: 24/10/0017, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 27/10/2017) Assim, merece o processo ser extinto 

pelo cumprimento da obrigação. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, e SUGIRO QUE SEJA 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito ante o cumprimento da 

obrigação, e consequentemente determino o arquivamento dos autos. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

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

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

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010542-29.2012.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FB FORMATURAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ARRUDA BRASIL OAB - PR0026260A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON BARDDAL SIQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010542-29.2012.8.11.0004 Polo Ativo: FB FORMATURAS LTDA 

- ME Polo Passivo: GILSON BARDDAL SIQUEIRA Vistos, etc. 1. 

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

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

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

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

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

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por 

FB FORMATURAS LTDA – ME em desfavor de GILSON BARDDAL 

SIQUEIRA. Compulsando os autos, verifica-se que foi determinado que a 

parte autora apresentasse bens com o escopo de realizar a substituição 

dos bens penhorados, visto que, restaram infrutíferas as alienações 

destes. No entanto, houve o decurso do prazo in albis sem que a parte 

autora se manifestasse nos autos. Nesse contexto, dispõe o art. 53, §4º 

da lei 9.099/95: Art. 53 (...) § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor. Deste modo, entendo que a situação atual do 

presente processo permite a extinção com fundamento no dispositivo retro 

citado, ante a ausência de bens penhoráveis. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 53, §4º da Lei 9.099/95, SUGIRO EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Fica desconstituída eventual 

penhora existente. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

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

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

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001657-38.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ILCI GABE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0012675A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A ROSANGELA DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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Autos nº 1001657-38.2018.8.11.0004 Promovente: ILCI GABE - ME 

Promovido: A ROSANGELA DOS SANTOS - ME Vistos, etc. 1 . 

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

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Decreto a revelia da 

promovida A ROSANGELA DOS SANTOS - ME, pois apesar de 

devidamente citada (id. 19017013), não compareceu na audiência de 

conciliação e não apresentou contestação, nos termos dos artigos 20 da 

Lei 9.099/95 e 344 do NCPC. No entanto, ressalto que os efeitos da revelia 

são relativos, cabendo ao promovente a comprovação de suas alegações. 

2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

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

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

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

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

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

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

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

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

alegação futura de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C DANOS MORAIS, alegando 

que na data de 21.01.2011 firmou contrato de prestação de serviços 

contábeis com a reclamada, para que esta cuidasse da aérea contábil da 

empresa. Em meados de 2017, a autora como não recebia as informações 

da situação fiscal, efetuou a resilição contratual. Afirma que por ser 

empresa pequena foi solicitar na agência bancaria empréstimo, onde foi 

solicitado várias certidões negativas, no entanto ao tentar retirar a 

certidão negativa da Receita Federal, não foi possível, onde a nova 

empresa de contabilidade que contratou verificou que informações que 

deveriam ter sidos prestadas, não foram, o que implicou inclusive na 

retirada da sua condição de enquadramento do Simples Nacional. 

Assevera que as pendências se referia aos meses de setembro/2013, 

março/2016, junho/2016, novembro/2016, dezembro/2016, fevereiro/2017, 

e o relativo ao décimo terceiro do ano de 2016, no entanto, ao solicitar as 

informações para ré, esta não atendeu, e ao procurar a Receita Federal 

foi informada que para regularizar a situação, deveria pagar a quantia de 

R$1.955,90, e dessa forma, por não ter resolvido a situação de forma 

administrativa com a reclamada, ingressou com a presente ação, 

objetivando a restituição do valor e bem como danos morais. O processo 

foi convertido em diligência, a fim de que a parte autora comprovasse que 

o contrato realizado com a reclamada estava vigente até o período 

indicado na inicial, como por exemplo, com a comprovação dos 

pagamentos dos honorários, no entanto, a parte autora manifestou que a 

situação se trata de regras sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor e 

entende que as provas anexadas são suficientes para comprovar suas 

alegações. Pois bem. Em que pese as alegações da reclamante, como já 

afirmado em linhas alhures, ainda que determinado a revelia, cabe a parte 

autora apresentar o mínimo de provas de suas alegações, nos termos do 

artigo 373, I do CPC. Com efeito, a reclamante apresentou no id. 15531666, 

contrato de prestação de serviços firmado no ano de 2011, onde a 

previsão da validade não estava preenchida, e tinha a determinação que a 

autora pagaria os honorários mensais de R$210,00 (duzentos e dez 

reais). Observa-se também que não há nos autos qualquer comprovante 

de rescisão contratual, sendo certo que o primeiro e-mail encaminhado a 

ré foi datado em 09.11.2017 (id. 15531667 – pág. 3), informando das 

divergências referentes ao GFIP, e somente foram solicitados extratos e 

arquivos no e-mail data de 11.12.2017 (pág 5 do mesmo id.), não havendo 

nenhum e-mail de rescisão contratual. Além disso, é importante ressaltar 

que a empresa promovente contratou da empresa reclamada a prestação 

de um serviço, onde os Tribunais Superiores vêm entendendo a 

configuração de típica relação de consumo. No entanto, não restou 

demonstrado pelos documentos apresentados, que o autor estava 

pagando os honorários da ré a fim de comprovar que o contrato estava 

vigente até a data mencionada, que no caso não foi especifica (meados 

de 2017). Entendo que a promovente deveria comprovar de forma 

incontroversa que o contrato ainda estava em vigência, o que 

demonstraria a responsabilidade da reclamada. E apesar de ser 

oportunizado a reclamante fazer a prova de suas alegações, optou por 

rebater ao despacho proferido, e dessa forma, não verifica-se pelos 

documentos apresentados, qualquer responsabilidade da reclamada, visto 

que não há provas que o contrato estava vigente nos períodos alegados 

na inicial. Neste sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Danos materiais e 

morais. Prestação de serviços. Contador. Requerido contratado para 

cuidar de documentação contábil de empresa do autor, que teria inscrito 

em outra modalidade empresarial, atrasado a entrega das Declarações de 

Imposto de Renda e deixado de pagar contribuições previdenciárias, 

causando prejuízo material e moral ao autor. SENTENÇA de improcedência 

impondo ao autor o pagamento das custas e despesas processuais e dos 

honorários advocatícios, que foram arbitrados em R$ 1.000,00. 

APELAÇÃO do autor, que visa o decreto de total procedência, insistindo 

no pedido inicial. REJEIÇÃO. Ausência de elementos seguros de convicção 

quanto à conduta profissional faltosa atribuída ao contratado. Demandante 

que não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do direito 

alegado. Aplicação do artigo 333, I, do CPC de 1973. Sentença mantida. 

RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 00439781820108260506 SP 

0043978-18.2010.8.26.0506, Relator: Daise Fajardo Nogueira Jacot, Data 

de Julgamento: 05/07/2016, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 12/07/2016) Assim, para se impor a obrigação da empresa 

reclamada, caberia a parte autora ter demonstrado a vigência do contrato, 

com a devida contraprestação do honorários, devidamente estipulados no 

contrato. E se o autor não pagava pelos serviços, evidente que o contrato 

pode ter sido rescindido muito antes do alegado na inicial. Certo que 

conforme sustenta velho brocardo latino, alegar e não provar é quase não 

alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio"), neste sentido, a 

parte autora não comprovou suas alegações. A jurisprudência é uníssona 

neste sentido: EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE DIVIDA DE TERCEIRO. ÔNUS 

DA PROVA DO AUTOR. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. - Ao autor incumbe o 

ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 

333, inciso I, do CPC - Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e 

não provar é quase não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non 

allegatio") ou alegar e não provar o alegado, importa nada alegar 

("Allegare nihil et allegatum nom probare paria sunt") - É ônus do 

autor/credor comprovar a responsabilidade do requerido em relação a 

divida de terceiro. (TJ-MG - AC: 10479140122637001 MG, Relator: Cabral 

da Silva, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) 

(Grifei). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRESTIMOS. 

TESE DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PRAZO, VALOR E DE 

PRORROGAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. AUTOR. 

- Quando tal fato é aspecto constitutivo do direito alegado pela parte 

autora recai sobre ela o dever de comprová-lo, art. 373, I do CPC - 

Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e não provar é quase 

não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio") ou alegar e não 

provar o alegado, importa nada alegar ("Allegare nihil et allegatum nom 

probare paria sunt") - Assim, não pode a tese apresentada pela parte 

autora ser acolhida (prorrogação contratual do empréstimo sem sua 

autorização), pois incomprovada, tendo em vista a assinatura constante 

dos instrumentos de prorrogação. (TJ-MG - AC: 10000190482166001 MG, 

Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 30/06/2019, Data de 

Publicação: 11/07/2019) (Grifei) O autor nos presentes autos se resume 

em trazer proposições genéricas, sem comprovar o centro exato dos 

elementos caracterizadores dos danos, quais sejam, o nexo de 

causalidade e o fato lesivo concreto. No que diz respeito ao dano moral, 

não verifico na espécie versada a sua ocorrência, pois não restou 

suficientemente comprovado que os envolvidos foram expostos a 

situação vexatória ou indigna. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001627-66.2019.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

DORIVA BUENO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR OAB - MT0019113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001627-66.2019.8.11.0004 Promovente: DORIVA BUENO DE 

FREITAS Promovido: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS Vistos, etc. 1 . 

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

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que antes de 

passar para a análise de mérito, deve ser analisado elementos 

preliminares, que podem inclusive ser decretados de ofício. A parte autora 

ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS 

MORAIS, afirmando que foi casado com a senhora MARILEUZA MACIEL 

DE FREITAS, desde 30.06.1973, e que esta faleceu na data de 19.01.2019. 

Aduz que após sua morte, teve conhecimento que seu nome estava 

protestado no Cartório do 2º Ofício de Barra do Garças desde 16.01.2018, 

em razão de débitos de IPTU. Pois bem, verifica-se que os documentos 

apresentados na inicial comprovam que a esposa do autor teve o nome 

restrito mais de um ano antes de seu falecimento, e desse modo, 

tratando-se de direito personalíssimo, caberia a falecida ter demandado o 

Ente Municipal. No caso, se a negativação tivesse ocorrido após o 

falecimento, estaríamos falando de violação do direito do “de cujus” ao 

qual seria permitido a demanda ser formulada pelo cônjuge sobrevivente, 

já que sofreria os “danos reflexos” da situação, destaco: CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ÓBITO DO 

CONTRATANTE. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE 

DOS DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE APÓS O FALECIMENTO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO MUTUÁRIO APÓS 

SEU FALECIMENTO. DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. 

1. O óbito do contratante de empréstimo consignado não extingue 

automaticamente a obrigação, respondendo o espólio pela dívida contraída 

pelo de cujus, no limite das forças da herança. Precedentes do TRF4 e 

desta Turma Recursal. 2. Falecido o mutuário, deve o credor, via de regra, 

habilitar-se no inventário para requerer o pagamento da dívida, nos termos 

do art. 642, do CPC. Nada obstante, na hipótese de inobservância do 

procedimento mencionado, somente se justifica a restituição de valores 

cobrados de forma diversa pelo credor caso o procedimento adotado 

tenha resultado em efetivo prejuízo ao espólio ou aos herdeiros. 3. O 

espólio não detém legitimidade ativa para pleitear indenização por danos 

de natureza moral supostamente causados à imagem do falecido após o 

passamento, pretensão que deve ser demandada diretamente pelo 

cônjuge sobrevivente e herdeiros da pessoa falecida. Precedentes do 

STJ. 4. Recurso improvido. (TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 

50044783020184047002 PR 5004478-30.2018.4.04.7002, Relator: GUY 

VANDERLEY MARCUZZO, Data de Julgamento: 18/12/2019, PRIMEIRA 

TURMA RECURSAL DO PR) (Destaquei) No entanto, não se trata da 

situação dos autos, pois a negativação ocorreu ainda em vida da sua 

esposa, não havendo possibilidade do autor demandar em nome de 

terceiro nos Juizados, assim: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DANO 

MORAL. NEGATIVAÇÃO EM NOME DE PESSOA FALECIDA. ILEGITIMIDADE 

ATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a parte 

autora contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, 

deixando de condenar o Banco recorrido ao pagamento de danos morais. 

2. Verifica-se que não restou demonstrada a negativação do nome da 

autora, não havendo que se falar em danos morais. Somente restou 

demonstrada a negativação do nome do falecido marido da autora (Id. 

4259084). Todavia, a autora, ora recorrente, não é parte legítima para 

pleitear danos morais em razão da negativação do nome de seu falecido 

marido. Por outro lado, não há provas de tenha sofrido danos morais 

reflexos. 3. Nos termos do art. 18 do CPC, ninguém poderá pleitear direito 

alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento 

jurídico. 4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente 

vencida ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 

9 . 0 9 9 / 9 5 ) .  ( T J - D F  0 7 4 0 8 9 4 6 4 2 0 1 7 8 0 7 0 0 1 6  D F 

0740894-64.2017.8.07.0016, Relator: JOÃO FISCHER, Data de Julgamento: 

20/06/2018, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais 

do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/06/2018 . Pág.: Sem 

Página Cadastrada.) (Destaquei). Ainda, tal vedação legal está expressa 

do art. 8º, § 1º, inc. i e art. 9º, "caput" da lei nº 9.099/95, que veda a 

representação da pessoa física, pela necessidade de comparecimento 

pessoal da parte. Neste sentido, colacionamos os seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO DE PESSOA FÍSICA. 

IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA DE O AUTOR SER 

REPRESENTADO POR PROCURADOR NOS JUIZADOS. ART. 8º, § 1º, INC. I 

E ART. 9º, "CAPUT" DA LEI Nº 9.099/95, QUE VEDA A REPRESENTAÇÃO 

DA PESSOA FÍSICA, PELA NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO 

PESSOAL DA PARTE. AUTORA QUE POSTULA EM NOME PRÓPRIO 

DIREITO ALHEIO, O QUE É VEDADO PELO ART. 6º DO CCB. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM BASE NO ART. 51, INC. 

IV, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71005110937 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 

29/01/2015, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 03/02/2015) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REPRESENTAÇÃO DO 

AUTOR POR TERCEIRO. INCOMPETÊNCIA. 1. Impossibilidade de 

representação processual de pessoa física em sede de Juizado Especial 

Cível. Evidenciada a incompetência dos Juizados Especiais, sejam eles 

Cíveis ou da Fazenda Pública. 2. Inteligência dos arts. 1º, 2º, §§ 1º e 4º, e 

art. 5º, parágrafo único da Lei nº 12.153/2009 e dos arts. 8º à 10 da Lei n. 

9.099/95. 3. Conflito de Competência Procedente. (TJ-AC - CC: 

01005755620168010000 AC 0100575-56.2016.8.01.0000, Relator: Des. 

Roberto Barros, Data de Julgamento: 09/12/2016, Segunda Câmara Cível, 

Data de Publicação: 12/12/2016) PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO. 

PESSOA FÍSICA. OUTORGA DE PROCURAÇÃO POR ESCRITURA PÚBLICA. 

IMPOSSIBILIDADE NO SISTEMA DOS JUIZADOS. NECESSIDADE DE 

COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE, CONFORME ART. 9º DA LEI Nº 

9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM 

BASE NO ART. 51, INC. I, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71003815172, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 

08/05/2013) Assim, EX OFFICIO, merece o processo ser extinto por 

ilegitimidade da parte autora, diante da impossibilidade de representar 

terceiros perante os Juizados Especiais. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e 

Art. 51, IV da Lei 9.099/95, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução do mérito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001266-83.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMARA CONCEICAO NEGRETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITARA ESTETICA E SALAO DE BELEZA LTDA - ME (REQUERIDO)

MARIELLI FIGUEIREDO GABRIEL (REQUERIDO)

MARIA JOSE FIGUEIREDO MONTEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO OAB - MT25338/O (ADVOGADO(A))

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO OAB - MT0013327A 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO COSTA BARBOSA OAB - MT19457/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001266-83.2018.8.11.0004 Promovente: IMARA CONCEICAO 

NEGRETTO Promovida: VITARA ESTETICA E SALAO DE BELEZA LTDA – 

ME; MARIELLI FIGUEIREDO GABRIEL; MARIA JOSE FIGUEIREDO MONTEIRO 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O 

Reclamado não alegou preliminares, de forma que entendo que não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 
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deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 

do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 

2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso., 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

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

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

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, sendo realizada audiência de 

instrução com a oitiva de depoimento das partes e testemunhas conforme 

descrito a seguir. A parte autora ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS, afirmando que no dia 17.07.2018 dirigiu-se 

ao salão da empresa reclamada com intenção de cortar seu cabelo no 

modelo Chanel, apresentando no ato uma foto para comparação, no intuito 

de estar arrumada, pois receberia seu namorado no dia 21.11 para ir em 

um casamento onde seria madrinha. Afirma que a funcionaria Marcia que 

realizou o corte garantiu que ficaria como pretendido, no entanto após os 

primeiros cortes, percebeu que na nuca não estava como esperado, 

sendo tranquilizada pelos demais funcionários que seria daquela forma. 

Porém ao finalizar percebeu que seu cabelo estava desfigurado, iniciando 

uma crise de choro, onde a profissional falou que consertaria, no entanto 

a autora não permitiu pagando a quantia de R$55,00 (cinquenta e cinco 

reais) pelo serviço, quando na verdade custava R$45,00. Afirma que para 

resolver a situação somente seria possível com um aplique de cabelo que 

custa R$2.000,00 (dois mil reais) e não tem esta quantia de dinheiro, 

devendo a reclamada ser responsabilizada. Em sua defesa, a reclamada 

alega que a autora chegou em seu salão com o cabelo torto, danificado e 

perguntando se ainda seria possível consertá-lo. Afirma que como o 

cabelo da nuca estava torto, visando o corte que a autora buscava, seria 

possível apenas tentar arrumar a diferença entre os tamanhos do cabelo 

da nuca. A princípio afirma que a autora gostou, no entanto em sequência 

começou a alegar que a reclamada piorou a situação do seu cabelo, 

dizendo que teria que colocar aplique, e apesar de ter ciência que o 

serviço prestado foi de qualidade, ofereceu para autora a colocação do 

aplique e devolução do valor pago. Aduz ainda que as fotos apresentadas 

pela autora com a cabeça inclinada para baixo deixaria qualquer cabelo 

disforme visto que não manteria a linha do corte realizado. Em audiência 

de instrução, a parte autora alegou em seu depoimento pessoal, que 

acordou com a autoestima baixa, tinha separado há poucos dias do seu 

esposo, e dirigiu-se ao salão da ré para cortar as pontas do cabelo, vez 

que usa o corte “Chanel de bico” e sua “nuca” estava grande, e queria 

cortar somente esta parte (nuca). Afirmou que ao perceber que cortou na 

parte na frente, colocou a mão no rosto, e a ré falou para ficar tranquila. 

Aduziu que ao ser concluído o serviço, apenas pegou o dinheiro (R$50,00 

– cinquenta reais) e colocou em cima do balcão e saiu sem falar nada, 

porque ficou com vontade de chorar. Aduziu que quando viu sua amiga 

que perguntou do cabelo, começou a chorar. Afirmou que um amigo 

(Jorge), que é pai da sua advogada, emprestou um cheque para que 

pudesse colocar um aplique de cabelo. Afirmou que para se deslocar no 

salão foi de moto taxi, e sua amiga Alyne, que foi quem indicou o salão, foi 

em outro moto taxi. Afirmou que na época seu cabelo tinha duas cores, 

roxo e loiro. Afirmou que nunca teve intenção de usar o cabelo grande, e 

que mesmo após dois anos da ocasião seu cabelo nunca cresceu, e por 

isso ainda usa o mesmo aplique alongando os fios até a presente data. A 

reclamada Marielly, proprietária do estabelecimento reclamado, em seu 

depoimento, afirmou que visualizou que a sua funcionária Márcia estava 

cortando o cabelo da autora, e que a autora sabia que o cabelo estava 

torto, e não ia ter como igualar pois ia ficar muito curto e ela não queria. 

Aduziu que o cabelo da autora era quimicamente tratado, e por isso era 

bem pouco, e que o corte mal sujou o chão, pois foi pouca quantia 

cortada. Afirmou que a autora chegou junto com a pessoa de Alyne. 

Asseverou que após o corte, a autora saiu do local, e que foi a Alyne que 

pagou o corte dela. Aduziu que perguntou para sua funcionaria se a 

autora teria gostado, e ela falou que a autora disse que sim. Afirmou que 

no dia seguinte a Marcia chegou na empresa afirmando que a autora ligou 

e falou coisas absurdas, que teria “acabado” com o cabelo dela, no 

entanto assevera que como cortou no máximo dois dedos sendo 

impossível ter tal fato acontecido. Aduz que a autora mandou fotos do 

cabelo, mas com a cabeça abaixada, e a depoente pediu que solicitasse o 

envio de fotos com a cabeça reta, que não foi atendida, e apesar de 

solicitar para que a autora voltasse na empresa, está não compareceu em 

nenhum outro momento. A testemunha apresentada pela promovente, 

Camila, sendo ouvida como informante por ser amiga intima da autora 

(verificado no decorrer do depoimento), afirmou que a autora estava 

hospedada na sua casa no dia dos fatos, sendo uma vez no mês se 

hospeda em sua residência. Aduziu que sua babá indicou para autora o 

salão da reclamada, e que no dia dos fatos, depois que a autora saiu do 

salão ligaram para a depoente informando que a reclamante estava na 

casa de outra colega chorando, e ao se deslocar ao local, confirmou que 

o corte não era de profissional, pois retirou quase todo “bico” do cabelo. 

Afirmou que ela não tinha cortado o cabelo antes, pois ela sempre deixava 

crescer um pouco para igualar, pois a autora é muito exigente com o 

cuidado de seu cabelo. Afirmou que a autora gosta do cabelo curtinho, e 

que nunca teria usado aplique antes. A testemunha Josimar, apresentado 

pela autora, asseverou em seu depoimento que é moto taxi, e que no dia 

dos fatos levou e buscou a reclamante no salão da reclamada, não 

reparando no cabelo dela. Aduziu que aparentemente ela saiu triste do 

local, mas que ao perguntar o motivo, a autora não respondeu nada. 

Afirmou que pegou a autora em um local que acredita ser estabelecimento 

comercial (bar), e a levou de volta para o mesmo local. Aduziu que 

acredita que a autora reside na cidade de Barra do Garças, mas não pode 

afirmar. Asseverou que não tinha outra pessoa acompanhando a autora. 

A testemunha Márcia, apresentada pela reclamada, ouvida como 

informante por prestar serviço para empresa ré, alegou que a autora foi 

no local indicada por uma cliente sua (Aline). Aduz que a autora informou 

que queria cortar no máximo dois “dedos” do comprimento, e que informou 

para a autora que seu cabelo tinha um defeito do lado direito e esta 

concordou que tinha mesmo. Assevera que percebeu que a autora estava 

agitada/inquieta durante o corte, e quando terminou a autora não falou 

nada e saiu com muita pressa. Afirmou que não mudou o corte do cabelo, 

tanto que tirou o mínimo possível na parte da frente e tirou os dois 

“dedinhos” na parte de trás. Aduziu que no dia seguinte a autora ligou no 

salão e xingou a depoente, e que na segunda vez que a autora ligou 

solicitou que fosse até o local para arrumar e autora se negou. Aduz que 

a Aline, que é sua cliente, levou a autora no salão em sua própria moto no 

dia dos fatos. Afirmou que o cabelo dela não ficou “estragado”. Aduziu 

que a maioria dos apliques que são colocados no salão são em cabelos 

loiros. Afirma que a tonalidade do cabelo pode sim influenciar no modelo 

do corte, principalmente se o cabelo for quimicamente tratado. Afirmou que 

no final quando perguntou se autora gostou do corte, esta afirmou que 

sim. A testemunha Aline, apresentada pela reclamada, afirmou em seu 

depoimento, que trabalha para Camila, e esta perguntou se a depoente 

tinha a indicação de alguma cabeleireira e que indicou a Márcia, pois é sua 

cliente há mais de vinte anos. Aduziu que buscou a autora na casa da sua 

patroa (Camila) para levar no salão, e após o corte retornou para casa de 

Camila novamente, que não foi nenhum moto taxi que levou a promovente. 

Asseverou que a autora reclamou do corte, e informou que ia ligar na 

empresa, mas não tem conhecimento quando fez isso. Afirmou que não 

entende de corte e não sabe afirmar se o corte ficou bom, mas tem 

conhecimento que a autora não gostou. Pois bem. Analisando detidamente 

a situação apresentada no processo, a discussão se refere ao corte de 

cabelo realizado pela reclamada, onde a autora afirma que foi realizado de 

forma imperita, causando visível danos a sua imagem, sendo que ficou 

deprimida e além disso, os danos causados ao seu cabelo tornaram-se 

irreparáveis, pois depois de dois anos seu cabelo “nunca mais 

cresceu”(sic). A autora apresentou fotos (id. 14229011) do seu cabelo 

após o corte a fim de indicar o defeito que se apresentava. No entanto, 

verifica-se que em todas as fotos, a cabeça da autora esta curvada para 

baixo, o que impossibilita qualquer comprovação de defeito no corte 

discutido. É certo que caberia a autora produzir provas convincentes de 

suas alegações, e as fotos apresentadas, considerando a curvatura da 

cabeça não demonstram nenhum defeito no corte. Ainda, em audiência de 

instrução, a parte autora foi bastante contraditória com sua alegações em 

comparação com os fatos narrados na inicial, sendo certo que é 

totalmente fantasioso a alegação que seu cabelo jamais cresceu depois 

de dois anos, não havendo qualquer prova ou laudo comprobatório neste 

sentido, e além disso seu cabelo estava com a raiz escura, sendo que 

pelas fotos estava tonalizado na época dos fatos. Ainda, considerando 
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que o juízo tem o dever e poder de valorar os depoimentos testemunhais, 

verifico que suas testemunhas não foram coerentes entre suas próprias 

declarações, pois a Senhora Camila afirma que a autora saiu da sua casa 

e depois foi levada para outra amiga, enquanto o moto taxista, Josimar, 

afirma que buscou e levou a autora em um Bar. Assim, ainda que 

irrelevantes para o desfecho da situação (quanto ao resultado do corte), 

demonstra que uma das testemunhas estaria mentindo, enquanto as 

testemunhas da reclamada afirmaram com exatidão que a autora chegou e 

foi embora com a Aline, e esta afirmou que buscou e levou a autora para a 

casa da Camila. Desse modo, entendo que as testemunhas apresentadas 

em audiência pela promovente não foram capazes de demonstrar o real 

abalo sofrido pela autora, inclusive afirmaram que não tem conhecimento 

técnico de corte, mas que percebeu que a autora não gostou. É importante 

mencionar que há grande diferença quando a autora apenas fica 

insatisfeita com o serviço por achar que não combinou com seu modo de 

uso (por exemplo), e quando afirma a existência de falha na prestação do 

serviço. No caso, a autora afirmou que o serviço não foi prestado de 

forma adequada, danificando seu cabelo e com isso lhe causou grande 

abalo emocional. No entanto, neste caso caberia a autora comprovar de 

forma insofismável a imperícia no corte, o que poderia ser demonstrado 

por fotos ou laudo de outro cabeleireiro, por exemplo. Porém, como já 

aduzido a parte autora não apresentou fotos que são capazes de 

comprovar o suposto defeito alegado, pois foram fotografadas de forma 

totalmente incompatível para qualquer realização de perícia ou análise 

superficial. Assim, considerando que as fotos que não demonstram suas 

alegações corroboradas com os depoimentos de suas testemunhas que 

também não acrescentam nenhuma prova ao seu direito, entendo que seu 

pedido não pode ser acolhido. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS. CORTE DE 

CABELO. INSATISFAÇÃO DA CLIENTE. FOTOS QUE DEMONSTRAM QUE A 

AUTORA PERMANECEU COM O CABELO CURTO. FALHA NA PRESTAÇÃO 

DOS SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. MERO DISSABOR. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido 

provido. , decidem os Juízes integrantes da 1ª Turma Recursal do Estado 

do Paraná, por unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao 

recurso, nos exatos termos deste vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0001213-23.2015.8.16.0025/0 - Araucária - Rel.: Aldemar Sternadt - - J. 

02.02 .2016)  (TJ-PR -  RI :  000121323201581600250 PR 

0001213-23.2015.8.16.0025/0 (Acórdão), Relator: Aldemar Sternadt, Data 

de Julgamento: 02/02/2016, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 

15/02/2016) Certo que conforme sustenta velho brocardo latino, alegar e 

não provar é quase não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non 

allegatio"), neste sentido, a parte autora não comprovou suas alegações. 

A jurisprudência é uníssona neste sentido: EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE 

DIVIDA DE TERCEIRO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ARTIGO 333, INCISO 

I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE NÃO 

COMPROVADA. - Ao autor incumbe o ônus da prova dos fatos 

constitutivos de seu direito, nos termos do art. 333, inciso I, do CPC - 

Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e não provar é quase 

não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio") ou alegar e não 

provar o alegado, importa nada alegar ("Allegare nihil et allegatum nom 

probare paria sunt") - É ônus do autor/credor comprovar a 

responsabilidade do requerido em relação a divida de terceiro. (TJ-MG - 

AC: 10479140122637001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de 

Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) (Grifei). 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRESTIMOS. TESE DE 

ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PRAZO, VALOR E DE PRORROGAÇÃO 

INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. AUTOR. - Quando tal fato 

é aspecto constitutivo do direito alegado pela parte autora recai sobre ela 

o dever de comprová-lo, art. 373, I do CPC - Conforme propugna velho 

brocardo latino, alegar e não provar é quase não alegar ("Allegatio et non 

probatio quasi non allegatio") ou alegar e não provar o alegado, importa 

nada alegar ("Allegare nihil et allegatum nom probare paria sunt") - Assim, 

não pode a tese apresentada pela parte autora ser acolhida (prorrogação 

contratual do empréstimo sem sua autorização), pois incomprovada, tendo 

em vista a assinatura constante dos instrumentos de prorrogação. (TJ-MG 

- AC: 10000190482166001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de 

Julgamento: 30/06/2019, Data de Publicação: 11/07/2019) (Grifei) A parte 

autora nos presentes autos se resume em trazer proposições genéricas, 

sem comprovar o centro exato dos elementos caracterizadores dos 

danos, quais sejam, o nexo de causalidade e o fato lesivo concreto. No 

que diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna. Entendo que 

apesar da autora não comprovar suas alegações, a reclamada não foi 

capaz de demonstrar a reclamante estava agindo de má-fé, assim, deixo 

de condenar a autora em litigância de má-fé. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SUGIRO improcedência do 

pedido de litigância de má-fé. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001823-36.2019.8.11.0004 Promovente: SANDRA AIDAR SILVA 

FONTENELE Promovido: GOL LINHAS AEREAS S.A / DECOLAR. COM 

LTDA. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES A 

empresa GOL alega ilegitimidade passiva, visto que a resolução do 

problema deveria ter sido realizada pela empresa de Milhas, no entanto, 

verifica-se que a empresa DECOLAR, também presente no polo passivo 

da demanda, afirma ter entrado em contato com a ré GOL para a resolver 

a situação, assim, evidente a solidariedade das reclamadas. A reclamada 

DECOLAR alega em sede de preliminar falta de interesse de agir, pois não 

buscou a solução de forma administrativa. REJEITO a arguição, pois prevê 

a Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXV, que “a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, assim, não há 

que se falar em necessidade de requerimento administrativo. Aduz ainda 

ilegitimidade passiva, sob o argumento que atua apenas como 

intermediadora, e não foi causadora de qualquer prejuízo sofrido pela 

autora. REJEITO a preliminar suscitada, pois na sua função de 

“intermediadora” também atrai o dever de resolver a situação que lhe 

envolve. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a matéria de fato já 

está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos 

autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO DE 
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INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, afirmando, em resumo, 

que adquiriu junto a empresa DECOLAR uma passagem para Fortaleza 

para o dia 20.12.2017. Alega que no dia 19.12 seu pai faleceu, e por isso 

não foi possível realizar sua viagem. Afirma que em contato com a 

empresa Decolar, foi informado que deveria enviar a justificativa que esta 

enviaria para a empresa GOL e realizariam a remarcação da passagem 

sem qualquer custo. No entanto, assevera que após envio de todos 

documentos necessários, foi informado que seu nome na passagem 

estava como de solteira, e como a resposta foi enviada fora do prazo 

legal, impossibilitou que a autora tentasse resolver. Afirma que sempre 

viajou com a empresa e nunca teve qualquer problema com seus 

documentos, e que diante da situação teve que adquirir passagem da 

empresa Azul, o que demonstra que os documentos da autora constar o 

nome de solteira não é óbice para viajar, evidenciando que as reclamadas 

foram omissas na resolução da sua situação. Pleiteia assim a restituição 

da passagem adquirida, bem como da passagem de outra empresa que 

teve que adquirir, e ainda danos morais pela situação vivenciada. A 

empresa GOL na sua defesa, alega que a autora confirma o NO SHOW, de 

modo que é culpa exclusiva pela perda do voo. Afirma que é devido a 

cobrança das tarifas previstas no contrato. Aduz que não há que se falar 

em restituição pois é devido a taxa de cobrança pelo não comparecimento 

e inexiste dever de indenizar. A empresa DECOLAR alega em sede de 

contestação, que cabe ao passageiro observar o preenchimento dos 

dados pessoais, e ainda que é legitima a cobrança de tarifas pelo NO 

SHOW da autora, tudo conforme previsão contratual. Alega que inexiste 

dever de indenizar. Pois bem. Verifica-se que a parte autora requereu na 

mesma data da viagem, a alteração do seu voo para 27.12.2017, onde a 

reclamada Decolar respondeu em 22.12.2017 que necessitava da 

declaração de óbito e comprovante de parentesco, a fim de analisar a 

isenção pleiteada. Na mesma data, a autora respondeu o e-mail com os 

documentos solicitados. A ré Decolar, respondeu a solicitação informando 

que não poderia atender a solicitação em razão de que a reserva 

constava no nome de Sandra Aidar Silva Fontenelle, e que esta teria o 

crédito de R$181,00 (cento e oitenta e um reais), e que a pessoa de 

Sandra Aidar Silva não tinha qualquer reserva. Com efeito, pelo e-mail 

apresentado (id. 22620532) realmente comprova-se que a negativa da 

isenção para a alteração da data da passagem da autora, foi a 

divergência quanto ao seu nome de solteira e casada, no entanto, é certo 

que a autora demonstra que já realizou outras viagens com a empresa, 

mesmo possuindo os documentos com o nome de solteira, e tal fato jamais 

causou qualquer empecilho. Assim, demonstra-se a falha na prestação do 

serviços das rés, pois pela certidão de óbito e certidão de casamento, não 

há qualquer elemento que impossibilitasse o reconhecimento da solicitação 

da autora, inclusive considerando que a autora realizou outras viagens 

com a empresa. Dessa forma, restando demonstrado que o único motivo 

para não aceitação da isenção foram os dados da autora, resta evidente 

que as reclamadas agiram de forma negligente, devendo ser 

responsabilizadas, pois ainda que previsto no próprio site da ANAC a 

possibilidade de cobrança da taxa de remarcação, o e-mail enviado para a 

autora foi incisivo no sentido de afirmar que o único motivo pela não 

aceitação da isenção era por causa da inconsistência de seus 

dados/documentos, sendo devido portanto a restituição dos valores pagos 

de forma integral, diante da falha na prestação do serviço e/ou ausência 

de comunicação devida. 2.2.1. DANOS MATERIAIS Quanto aos pedidos de 

danos materiais, a autora comprova que além de não restituir a passagem 

comprada das reclamadas (R$745,19), teve que adquirir bilhete de outra 

agência (Latam) no valor de R$1.263, e que ao total causou um prejuízo 

financeiro de R$2.008,19 (dois mil e oito reais e dezenove centavos). 

2.2.2. DANOS MORAIS No que tange ao pedido de reparação a título de 

dano moral, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral 

ao Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que a autora 

sempre utilizou os documentos de identificação com o nome de solteira, e 

tal fato jamais foi empecilho para realizar viagens com a empresa, no 

entanto, quando solicitou remarcação de uma passagem, as reclamadas 

afirmaram que a pessoa dos documentos não tinha adquirido nenhuma 

passagem, criando óbice visto que evidente que os documentos 

demonstravam se tratar da própria autora. Assim, entendo que ocorreu 

falha na prestação do serviço, pela ausência de informações especificas, 

onde foi sugerido que a autora teria direito a isenção da alteração da 

passagem, e o motivo da negativa não restou devidamente justificado. 

Neste sentido: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CONSUMIDOR. 

REMARCAÇÃO DE PASSAGEM. TAXA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ 

CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO 

DEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ARTIGO 14 DO CDC. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCASO E DESRESPEITO COM O 

CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 

Recurso Conhecido e Provido. , decidem os Juízes integrantes da 1ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do 

Paraná, por unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, 

nos exatos termos deste vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0027753-59.2014.8.16.0182/0 - Curitiba - Rel.: Leo Henrique Furtado 

AraÃºjo - - J. 01.10.2015) (TJ-PR - RI: 002775359201481601820 PR 

0027753-59.2014.8.16.0182/0 (Acórdão), Relator: Leo Henrique Furtado 

AraÃºjo, Data de Julgamento: 01/10/2015, 1ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 26/10/2015) Em se tratando do prejuízo moral, insta salientar 

que para o arbitramento de sua reparação devem ser ponderados a um só 

tempo: a extensão do dano (art. 944 CC); as condições econômicas das 

partes, de modo a não enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, 

ainda, deve ser observado o caráter tríplice da indenização (punitivo, 

compensatório e pedagógico), de modo a compensar a vítima e dissuadir o 

ofensor da prática de futuros atos semelhantes. Nesse sentido, no caso 

em comento, observados todos os fatores supramencionados bem como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, entendo plausível a 

fixação da indenização no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com 

resolução de mérito, para solidariamente: a) CONDENAR as reclamadas ao 

pagamento da quantia de R$2.008,19 (dois mil e oito reais e dezenove 

centavos), a título de danos materiais a parte autora, valor com incidência 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do descumprimento 

contratual (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir 

do efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ). b) CONDENAR, as Reclamadas GOL 

LINHAS AEREAS S.A e DECOLAR. COM LTDA. a pagar a quantia de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais 

ocasionados ao Reclamante SANDRA AIDAR SILVA FONTENELE, valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação (artigos 

404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir 

da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001766-52.2018.8.11.0004 Promovente: WILMAR ALVES 

PEREIRA Promovida: JOSÉ LOURENÇO PEREIRA Vistos, etc. 1 . 

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

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O Reclamado não 

alegou preliminares, de forma que entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 
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Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

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

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

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

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

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, sendo realizada audiência de 

instrução com a oitiva do depoimentos pessoal das partes e de 

testemunhas. A parte autora ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL 

aduzindo, em resumo, que possuía um contrato de aluguel com o 

reclamado que durou quase 03 (três) anos. Assevera que quando 

desocupou o imóvel comprou a tinta para efetuar a pintura, no entanto, o 

reclamado afirmou que deveria ser pago outra pessoa para realizar o 

serviço, e que tal custaria mais de R$1.000,00. O autor discordou do valor, 

se dispondo a efetuar a pintura pessoalmente, o que não foi aceito pelo 

réu. Assevera que ingressou com ação de mediação, em busca da 

resolução da situação, no entanto, o reclamado começou a importuna-lo 

fazendo várias cobranças, inclusive em seu local de serviço (CECAP). 

Assevera que nesta ocasião, o reclamado segurou no seu braço, exigindo 

o pagamento do valor da pintura, e sua supervisora interviu e retirou o 

autor do local para ir bater o ponto, no entanto, o réu junto com sua 

esposa, foram até onde se encontrava o autor e continuaram as ofensas, 

e diante do nervosismo vivenciado teve uma crise epilética, sendo que 

somente a sua supervisora tinha conhecimento do seu quadro de saúde, 

porém todo restante da equipe acabou sabendo da situação, o que lhe 

causou constrangimento. Em sua defesa, o reclamado assevera que o 

autor informou que iria se mudar do imóvel, e que informou ao autor o valor 

que ficaria a pintura, mas o autor se negou a pagar, alegando que ele 

mesmo faria o serviço, no entanto o réu se negou, visto que queria um 

serviço de qualidade. Aduz que o autor se mudou e não informou seu 

novo endereço, e por este motivo se dirigiu até seu local de trabalho com a 

intenção de lhe cobrar a entrega das chaves. No entanto a chefe do autor 

informou que somente recebia as chaves do imóvel judicialmente, sendo 

que ouviu de dentro da sala do autor, o pedido de socorro, e retirou-se do 

local sem ter visto ou falado com o autor, de modo que não há que se falar 

em abalo moral. Em pedido contraposto, pleiteia o recebimento da quantia 

de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) referente a pintura do imóvel e 

mais R$10.000,00 (dez mil reais) referente aos danos morais sofridos. Em 

audiência de instrução, o reclamante em depoimento pessoal informou que 

alugava uma residência do reclamado, e quando pagou o alugou do último 

mês do contrato, o reclamado colocou uma placa de vende-se no imóvel, o 

que causou grande constrangimento visto que pessoas perguntavam o 

valor da casa, atrapalhando a privacidade do autor. Assevera que quando 

se mudou, faltava ainda 14 (catorze) dias em haver, sendo que quando 

saiu da residência, o réu tirou a placa de vende-se, demonstrando que a 

placa era somente para importuná-lo. Alega que quando se mudou para o 

imóvel a tinta era de má qualidade, no entanto, o reclamado estava 

exigindo que o autor pintasse com uma tinta melhor, sendo que ingressou 

com um pedido de mediação para acordarem uma melhor forma de 

pagamento, pois não se negou a pagar. Aduz que certo dia, quando 

chegou no seu local de trabalho, o reclamado pegou no seu braço e o 

puxou, e sua supervisora pediu que o réu o soltasse. Afirma que o 

reclamado deu a volta no local e começou a falar várias palavras 

injuriosas, momento que desmaiou e acordou no UPA. Aduz que se sentiu 

muito constrangido com a situação. Afirma que já tinha esse problema de 

saúde, mas nunca teve uma crise e após o fato começou a tomar 

remédios. O Reclamado em seu depoimento afirma que o autor residiu em 

seu imóvel por dois anos e nove meses, sempre pagando o aluguel 

corretamente, e desocupou antes do vencimento. Afirma que acordou que 

ia verificar o orçamento do material e da mão de obra referente a pintura 

do imóvel, e dois dias depois chegou uma intimação na sua residência 

informando que este teria agredido o autor. Aduz que foi até o CECAP 

(serviço do autor) em busca das chaves visto que queria arrumar um 

problema no portão, e que falou com o autor que queria conversar, mas 

ele subiu para sua sala com sua supervisora e não voltou, sendo que 

outro conhecido se dispôs a levar o réu até a sala do reclamante. 

Assevera que quando chegou no local, a sua supervisora impediu sua 

entrada, avisando que a chave seria entregue somente na justiça e 

mandando o reclamado sair do local. Testemunha Silvia, apresentada pelo 

reclamante, informa que é coordenadora do setor do serviço do autor. 

Aduz que quando chegou cedo para trabalhar, o réu que estava no local, 

falou para o autor que queria conversar sobre a questão da casa, e a 

testemunha solicitou que deixasse essa conversa para outra hora, fora do 

ambiente de serviço, e que entrou para sala com o autor, mas o reclamado 

continuou falando sobre o assunto, fazendo com que outras pessoas 

escutassem sobre a situação, e o autor sofreu uma crise convulsiva, 

sendo posteriormente encaminhando o autor para UPA. Afirma que veio no 

fórum para entregar a chave ao reclamado após a ocasião do CECAP. 

Afirma que antes da situação ocorrida nunca teve conhecimento de 

qualquer problema de saúde do autor. A testemunha do reclamado, 

EDIMAR, que é genro do reclamado, foi ouvido como informante. Aduz que 

foi a pessoas que fez o orçamento de pintura, e que depois realizou o 

serviço para o reclamado, e que pela mão-de-obra cobrou R$600,00 

(seiscentos reais) e acredita que o reclamado não gastou mais que 

R$1.000,00 (mil reais) com a mão de obra e o materiais. Afirma que 

realizou o serviço no máximo sete dias após a saída do autor do imóvel. 

Aduz que não teve qualquer outra reforma além da pintura. A testemunha 

da parte reclamada, Tarzan, alega ser amigo íntimo do reclamado, ouvido 

como informante, e não trouxe aos autos nenhuma informação relevante 

sobre os fatos do processo. Pois bem. Analisando detidamente a situação 

apresentada no processo, verifica-se que o reclamado realmente esteve 

no serviço do autor, e que isso causou um nervosismo no reclamante com 

posterior convulsão epilética, demonstrando que sua atitude foi 

ensejadora de grande constrangimento. Com efeito, caberia ao reclamado 

ter promovido os meios legais de cobrança, e não agir por exercício 

arbitrário das próprias razões, restando demonstrado o constrangimento 

ilegal causado ao autor. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA DE ÁGUA, LUZ E 

ALUGUEL PELOS LOCADORES, APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO DE 

LOCAÇÃO, COM AMEAÇAS, INVASÃO DE DOMICÍLIO E AGRESSÃO 

FÍSICA. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. 

CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. ADVOGADO DATIVO 

PARA AO ATO. DESÍDIA EM BUSCAR ASSISTÊNCIA APÓS 

CIENTIFICAÇÃO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 6.000,00, QUE SE 

MOSTRA ADEQUADO, JÁ QUE A INDENIZAÇÃO SERÁ SUPORTADA 

PELOS DOIS RECORRENTES. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007203169, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da 

Silva, Julgado em 27/04/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007203169 RS, 

Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 

27/04/2018, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 30/04/2018) Assim, deve ser verificado a devida reparação 

moral. 2.2.1. Do Dano Moral Quanto ao pedido de dano moral, entendo que 

este resta indubitavelmente configurado, diante da situação 

cons t rangedo ra  v i venc iada  pe lo  rec l a m a n t e .  D e s t a c o : 

RESPONSABILIDADE CIVIL. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS 

RAZÓES. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. O recurso de apelação deve 

observar as regras dos arts. 1.010, 1.013 e 1.014 do CPC. No caso, foram 

cumpridos os requisitos legais. A responsabilidade civil baseada no art. 

186 do CC pressupõe a demonstração dos requisitos legais: ação ou 

omissão voluntária ou culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. Caso 

em que a demandada tomou a posse do imóvel de forma arbitrária, ainda 

que o tenha arrematado em ação de execução que tramitou entre as 

partes. A violação do direito da personalidade motiva a reparação do dano 

moral. O dano moral deve ser estabelecido com razoabilidade, de modo a 

servir de lenitivo ao sofrimento da vítima. Manutenção do valor arbitrado. 

Apelo não provido, por maioria. (Apelação Cível Nº 70079354858, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, 

Julgado em 28/03/2019). (TJ-RS - AC: 70079354858 RS, Relator: Marcelo 

Cezar Muller, Data de Julgamento: 28/03/2019, Décima Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/04/2019) Assim, ao contrário do 

asseverado na contestação, a hipótese dos autos configurou sim abalo 

moral a parte reclamante, e constatado o dano moral, deve ser verificada 

a respectiva reparação, para o imperioso atendimento das vias 

adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 
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sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 2.2.2. Do pedido 

contraposto O reclamado pleiteia em pedido contraposto o valor de 

R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) referente aos gastos da reforma 

da residência e danos morais. No entanto, apesar do reclamado anexar 

aos autos recibo (id. 16664809 – pág. 05) no valor de R$1.000,00 (mil 

reais) para a mão de obra da pintura, a própria testemunha afirma que 

cobrou a quantia de R$600,00 (seiscentos reais) pelo serviço. E quanto 

aos gastos dos materiais não foram anexados qualquer comprovante. 

Assim, resta evidente que o recibo anexado pelo reclamado não tem valor 

probatório, pois demonstrado em juízo que foi adulterado, diante da 

confissão da testemunha que afirmou ter cobrado valor inferior. Desse 

modo, entendo que não tendo o reclamado comprovado os gastos 

realmente efetuados no imóvel, impossibilita o reconhecimento de seu 

pedido. Ainda, quanto ao pedido de danos morais, o reclamado se funda 

em proposições genéricas não especificando o real abalo sofrido, de 

modo que o simples fato do autor ingressar com ação em seu desfavor, 

não é capaz de atingir sua honra, diante da previsão constitucional do 

direito de ação (Art. 5º, XXXV). Com isso, REJEITO o pedido contraposto. 

3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, 

para: a) CONDENAR, o Reclamado JOSÉ LOURENÇO PEREIRA a pagar a 

quantia de R$.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos 

morais ocasionados a reclamante WILMAR ALVES PEREIRA valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação (artigos 404 e 

405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data 

da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) SUGIRO 

improcedência do pedido contraposto. Fica a parte condenada ciente de 

que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila 

Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002678-15.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEY TALYS BORGES DANTAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A 
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Autos nº 1002678-15.2019.8.11.0004 Promovente: NEY TALYS BORGES 

DANTAS Promovido: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS 

PERNAMBUCANAS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES O Reclamado não alegou preliminares, de forma que 

entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a 

análise de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS, afirmando que possui um cartão de crédito da 

reclamada, e na data de 25 e 26.07.2019 realizou duas compras, com 

parcelamento em três prestações cada, no entanto a fatura foi recebida 

cobrando o valor integral da compra. Afirma que como o valor não estava 

previsto em seu orçamento, teve que efetuar o parcelamento da fatura 

que gerou a cobrança de juros. Aduz que a fatura do mês de outubro, 

novamente teve o mesmo problema, visto que efetuou uma compra em três 

parcelas e foi cobrada integralmente, e apesar de dirigir-se ao Procon e 

ligar inúmeras vezes para a reclamada, não conseguiu resolver a 

situação, pugnando pela restituição dos juros pagos, e danos morais pela 

situação vivenciada. Em sua defesa, a empresa reclamada impugna de 

forma genérica as alegações iniciais, aduzindo que a simples cobrança 

indevida não é capaz de gerar abalo moral, e pugna pela improcedência da 

inicial. Pois bem. Analisando detidamente a situação apresentada no 

processo, verifica-se que o autor comprova duas compras realizadas em 

três prestações, sendo uma no valor de R$360,42, realizada em 

25.07.2019 e outra de R$669,56 realizada em 26.07.2019, conforme id. 

26438219 – pág 6 e 7. No entanto, indevidamente o autor recebeu a 

cobrança integral das compras na fatura com vencimento em 25.08.2019. 

Novamente a mesma falha foi constatada na fatura com vencimento em 

outubro/2019, quando a ré cobrou de forma integral uma compra que teria 

sido parcelada na data de 19.09.2019 no valor de R$498,94. Ainda, 

observa-se na fatura com vencimento em outubro, que estava sendo 

cobrada a terceira prestação das duas primeiras compras realizadas, 

demonstrando de forma inequívoca que ocorreu erro de cobrança da 

empresa, e como o autor não apresentou a cópia da fatura do mês de 

setembro/2019, forçoso reconhecer que a ré estornou o valor da compra 

cobrado indevidamente e posterior regularizou a situação, aplicando 

somente as cobranças das parcelas vincendas. No entanto, ainda que na 

fatura seguinte a reclamada tenha restituído o valor cobrado 

indevidamente, o autor foi obrigado a fazer o parcelamento da sua fatura, 

o que gerou a cobrança de juros, sendo certo que o parcelamento do 

cartão continuou sendo cobrado. Assim, verifica-se que a falha da 

reclamada trouxe prejuízo para o autor, que teve que arcar com os juros 

do parcelamento da fatura do cartão. 2.2.1. DANO MATERIAL No que 

tange a cobrança de valores indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria 

tem se inclinado para a restituição em dobro dos valores cobrados 

indevidamente, nos moldes do art. 42, parágrafo único do Código de 

Defesa do Consumidor. No entanto, para caracterização da repetição do 

indébito, necessário que o credor tenha agido má-fé, conforme 

entendimento já consolidado pelos Tribunais Superiores. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE 

PROVA. Diante da ausência de prova da má-fé da Sociedade Comercial e 

Importadora Hermes, não há falar em restituição em dobro do valor 

cobrado indevidamente na fatura do cartão de crédito da autora. Cabível a 

restituição de forma simples. Recurso provido em parte. RECURSO 

ADESIVO DA PARTE AUTORA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA NO CASO 

CONCRETO. No caso concreto, restou demonstrada a falha na prestação 

de serviço que gerou a cobrança indevida na fatura do cartão de crédito e 

o respectivo pagamento por débito em conta da autora em valor capaz de 

gerar abalo financeiro e comprometimento do orçamento familiar, gerando 

o dever de indenizar. Sustenta a autora a ocorrência de danos morais, 

tendo em vista que restou cobrada por uma compra que não chegou a ser 

concretizada junto ao estabelecimento comercial apelante. Vale ressaltar 

que a tentativa frustrada de compra se deu em 03/03/2011, a cobrança no 

cartão de crédito foi efetivada em 06/05/2011, sem fundamento ou 
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justificativa, e a entrega do produto realizada em 07/07/2011. Inegável o 

desgaste a que foi exposta a consumidora, porquanto, além de ter sido 

obrigada a interromper suas atividades diárias para tentar solucionar 

administrativamente, através de vários telefonemas, um problema ao qual 

não dera causa, restou compelida a ajuizar demanda judicial visando ao 

restabelecimento da normalidade. POR MAIORIA,... PROVIDO 

PARCIALMENTE O RECURSO DA PARTE RÉ. PROVIDO O RECURSO 

ADESIVO DA AUTORA. VENCIDO O VOGAL, DESEMBARGADOR JORGE 

ALBERTO VESCIA CORSSAC, QUE DAVA PROVIMENTO PARA O 

RECURSO DA RÉ E NEGAVA PROVIMENTO PARA O RECURSO ADESIVO 

DA AUTORA. (Apelação Cível Nº 70062971122, Vigésima Quarta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, 

Julgado em 24/06/2015). (TJ-RS - AC: 70062971122 RS , Relator: Jorge 

Maraschin dos Santos, Data de Julgamento: 24/06/2015, Vigésima Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/06/2015) 

Dessa forma, não restou comprovado a má-fé da reclamada, e sim a falha 

na prestação do serviço, de modo que a devolução deve ocorrer de forma 

simples, totalizando a quantia de R$443,99 (quatrocentos e quarenta e 

três reais e noventa e nove centavos). 2.2.2. DO DANO MORAL No que 

tange ao pedido de reparação a titulo de dano moral, entendo que a 

conduta da reclamada causou sim abalo moral ao Reclamante, abalo esse 

passível de indenização, posto que apesar dos números de protocolos 

apresentados pelo autor demonstrar sua tentativa de resolução, não 

obteve êxito, tendo que efetuar o parcelamento da sua fatura com o 

consequente pagamento de juros. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

CONSUMIDOR. COMPRA PARCELADA POR MEIO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO. DÉBITO ERRONEAMENTE REALIZADO. CANCELAMENTO DA 

COMPRA E CORREÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO PELO LOJISTA. 

COBRANÇA POSTERIOR DO VALOR INTEGRAL EM PARCELA ÚNICA. 

OMISSÃO REITERADA DA ADMINISTRADORA DO CARTÃO NA SOLUÇÃO 

DO PROBLEMA. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO NA CONDENAÇÃO. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. Na relação de consumo, a responsabilidade do 

fornecedor é objetiva e solidária, motivo pelo qual não cabe perquirir-se a 

respeito de culpa pela falha na prestação do serviço. 2. De regra, a 

cobrança indevida, por si só, sem anotação em cadastros de proteção ao 

crédito, protesto, publicidade negativa do nome do suposto devedor ou 

cobrança que o exponha a ameaça, coação, constrangimento, não 

conduz à pretensão reparatória de dano moral, representando nada mais 

que dissabor que pode ou não ocorrer no trato comercial. 3. Verificada a 

reiteração injustificada da cobrança que perdurou por anos, bem assim, a 

manifesta desídia do fornecedor dos serviços em solucionar o problema 

que, de resto, resultou desequilíbrio financeiro à consumidora, o fato 

ultrapassa os acontecimentos do cotidiano, dando ensejo ao dano moral 

passível de compensação. Precedentes do STJ e TJDFT. 4. Afigura-se 

correto o arbitramento se observadas as finalidades da condenação e as 

circunstâncias da causa. 5. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 

00016968620168070019 DF 0001696-86.2016.8.07.0019, Relator: FÁBIO 

EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 21/08/2019, 7ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no PJe : 28/08/2019 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$1.200,00 (mil e duzentos reais). 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, 

para: a) CONDENAR a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 443,99 

(quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e nove centavos) a título 

de danos materiais, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir do desembolso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo 

INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 43 

STJ). b) CONDENAR a Reclamada a pagar a quantia de R$1.200,00 (mil e 

duzentos reais) à título de indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante NEY TALYS BORGES DANTAS, valor com incidência de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do 

Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Fica a parte condenada 

ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não 

houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos 

termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) 

leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001170-34.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BENTO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001170-34.2019.8.11.0004 Promovente: ROSELI SILVA & CIA 

LTDA - ME Promovido: ANTONIO BENTO FERREIRA Vistos, etc. 1 . 

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

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

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

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

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

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

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

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

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

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

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

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

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

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

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

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

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

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

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

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

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

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

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

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, o reclamante após ser 

intimado para promover o andamento do feito conforme ID 24091941, se 

manteve inerte, de forma que incide no abandono e consequentemente na 

extinção. Nesse sentido: AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR 

ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE – APELAÇÃO – Extinção do 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do 

CPC, em razão do abandono da causa – Exequente que, apesar de 

intimado pessoalmente a dar andamento ao feito, quedou-se inerte – Caso 

em que a extinção foi requerida pelo executado – Sentença mantida. 

Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10012227620178260426 SP 

1001222-76.2017.8.26.0426, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 

10/07/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

10/07/2019) (Grifei) Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 
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nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia. Ainda, importante ressaltar que existe nos autos o 

bloqueio da quantia de R$14,35 (quatorze reais e trinta e cinco centavos), 

e da mesma forma, o exequente não se manifestou requerendo o 

levantamento da quantia, e conforme entendimento jurisprudenciais, ainda 

que ínfima quantia bloqueada deve ser mantida, pois por si só não se trata 

dos requisitos de impenhorabilidade. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO VIA BACENJUD. 

IMPENHORABILIDADE NÃO VERIFICADA. VALOR IRRISÓRIO. 

MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO. 1. A quantia bloqueada via BACENJUD não 

se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade arroladas no artigo 833 

do Código de Processo Civil. 2. Com relação à alegação de que os valores 

são irrisórios, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que 

"a irrisoriedade do valor apurado em relação ao total da dívida não impede 

a penhora por meio de Bacenjud": 3. Agravo de instrumento desprovido. 

(TRF-4 - AG: 50452228720194040000 5045222-87.2019.4.04.0000, 

Relator: SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, Data de Julgamento: 10/12/2019, 

SEGUNDA TURMA) Assim, mantenha-se a quantia nos autos, diante da 

ausência de qualquer requerimento para levantamento. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 

9.099/95, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila 

Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011088-79.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DOS SANTOS QUEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011088-79.2015.8.11.0004 Promovente: LUIZ DOS SANTOS 

QUEIROS Promovida: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI Vistos, etc. 1 . 

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

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise 

de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso., permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a matéria de fato já 

está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos 

autos, sendo realizada audiência de instrução com a oitiva do depoimento 

pessoal do autor, e mais cinco testemunhas, sendo duas do reclamado. A 

parte autora ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

aduzindo que contratou os serviços do reclamado para que cuidasse dos 

seus interesses de campanha eleitoral, visto que era candidato a 

vereador, no município de Pontal de Araguaia-MT, no ano de 2012, sendo 

classificado como suplente. Afirma que após um dos vereados da sua 

coligação afirmar que iria se licenciar, procurou o Cartório Eleitoral para 

verificar a possibilidade de assumir sua suplência. No entanto, aduz que 

não poderia assumir, pois estava com irregularidades na sua prestação de 

contas. Afirma que verificando a situação, o autor foi intimado para suprir 

irregularidades formais, sendo que o reclamado não informou ao autor e 

deixou transcorrer o prazo in albis, fazendo com que o reclamante se 

tornasse inelegível até o ano de 2017. Na contestação, o Reclamado alega 

em preliminar ilegitimidade passiva, aduzindo que não elaborou a 

prestação de contas do autor, apesar de ter apresentado. No mérito, faz 

denunciação a lide do contador, que era o responsável pela prestação e 

da candidata a prefeita, que foi quem o contratou. Por fim, alega que não 

pode ser responsabilizado por todos motivos acima, alega que 

encaminhou todas as intimações ao contador e caberia ao mesmo o 

andamento da prestação, no entanto este restou inerte. Em audiência de 

instrução, a parte autora em seu depoimento pessoal afirma que no Comitê 

assinou contrato de prestação dos serviços do reclamado, onde seria 

responsável pela campanha. Afirma que foi a candidata a prefeita que 

contratou o advogado, e acredita que o honorários tenha sido pago pelo 

partido. Alega que não tem conhecimento de quem foi o contador. Afirma 

que na assinatura do contrato não deixou cópia de nenhum documento 

para ser entregue ao advogado, e nem documentos referente a prestação 

de conta pois não foi informado que seria necessário. A testemunha do 

autor, Maria, afirma que foi candidata na campanha que também participou 

o autor, e alega que tinha conhecimento que o partido contratou um 

advogado, mas não tem conhecimento de que se tratava. Afirma que se 

encontra inelegível pela mesma situação e tomou conhecimento através de 

uma inscrição para fazer vestibular. Alega que não assinou contrato ou 

procuração para nenhum advogado, não sabe se o autor assinou, e tinha 

conhecimento que tinha contador. A testemunha do promovente, Lazaro, 

afirma que também foi candidato de uma eleição anterior a discutida no 

processo, e que também passou pela mesma situação de inexigibilidade, 

sendo que não tem conhecimento se o autor levou ou foi notificado a levar 

qualquer documento para prestação de contas. A testemunha Davi, 

apresentado pelo promovente, afirma que foi candidato na campanha que 

o autor participou, porém era de outra chapa. Alega que todos assinaram 

procuração para o advogado, e que ficou inelegível. Aduz que na época 

ocorreu mudança na legislação e as intimações eram feitas para o 

contador e o advogado, o que causou a inadimplência de muitos 

candidatos. A testemunha do reclamado, Sergio, alega que trabalhou no 

escritório do reclamado na época alegada, sendo contratado pela 

candidata a Prefeita para atuar em três situações de cassação, sendo que 

o serviço era feito pelo contador, e o advogado apenas fazia a juntada no 

processo. Afirma que o advogado não tinha contato com nenhum 

documento da pessoa, visto que tudo era feito pelo contador, e mesmo 

que o reclamado quisesse notificar a pessoa para apresentar 

documentação, não poderia pois todos documentos ficam com o contador. 

Assevera que além de prestar serviço na cidade de Pontal do Araguaia, 

também prestou serviço na cidade de Araguaiana, no entanto, nesta não 

teve qualquer problema, demonstrando que a falha foi do contador. Afirma 

que no Comitê tinha as procurações no nome do reclamado, e que não 

sabe se ele tinha conhecimento das que eram assinadas. Afirma que teve 

conhecimento dessas inexigibilidades quando começaram a chegar 

pessoas buscando informações, no entanto, todas intimações eram 

encaminhadas ao contador, não tendo conhecimento do que ocorreu. 

Silmar, testemunha do reclamado alega que é contador e trabalhou com 

serviço de prestação de contas eleitorais desde 2004. Afirma que antes 

de 2012 começou a necessitar do advogado, o advogado recebia a 

intimação e enviava para o contador que fazia a prestação de contas, e 

ainda que tal prerrogativa é única do contador. Pois bem. Analisando 

detidamente a situação fática apresentada no processo, verifica-se que o 

autor anexa no id. 7666112 – pág.06, procuração em favor do reclamado 

com poderes definidos: “ESPECIALMENTE PARA FINS ELEITORAIS”. No 

entanto, não apresenta contrato que confirme que o reclamado se 

comprometeu a realizar a prestação de contas eleitorais, pois 

indubitavelmente tal serviço deve ser prestado por um contador 

devidamente habilitado, pois advogado não possui capacidade técnica 

suficiente. Neste sentido dispõe o Artigo 41, da Resolução 23.463/2015: § 

4º A arrecadação de recursos e a realização de gastos eleitorais devem 

ser acompanhadas por profissional habilitado em contabilidade desde o 

início da campanha, o qual realiza os registros contábeis pertinentes e 

auxilia o candidato e o partido na elaboração da prestação de contas, 

observando as normas estabelecidas pelo Conselho Federal de 

Contabilidade e as regras estabelecidas nesta resolução. § 5º A 

prestação de contas deve ser assinada: I - pelo candidato titular e vice, se 

houver; II - pelo administrador financeiro, na hipótese de prestação de 

contas de candidato, se constituído; III - pelo presidente e tesoureiro do 

partido político, na hipótese de prestação de contas de partido político; IV - 
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pelo profissional habilitado em contabilidade. (Grifei) Assim, resta evidente 

que a pessoa com qualificação técnica para realizar a prestação de 

contas é o contador, cabendo ao advogado apenas o acompanhamento 

processual. No caso, o reclamado demonstrou que sempre comunicava o 

contador das intimações processuais, sendo certo que se ocorreu alguma 

desídia foi com relação ao contador. Com efeito, o autor não apresenta 

nenhum contrato especifico, onde comprova que o reclamado iria se 

responsabilizar pela prestação de contas, e ainda, afirma que não pagou 

nenhum honorários ao reclamado, sendo que tudo seria pago pelo partido, 

o que demonstra que não ocorreu nenhuma contratação direta e 

especifica por parte o reclamante. Desse modo, considerando que não 

restou provado que o reclamado seria obrigado a efetuar a prestação de 

contas, e ainda que não ocorreu contratação especifica neste sentido, os 

pedidos iniciais não podem ser acolhidos. Certo que conforme sustenta 

velho brocardo latino, alegar e não provar é quase não alegar ("Allegatio 

et non probatio quasi non allegatio"), neste sentido, a parte autora não 

comprovou suas alegações. A jurisprudência é uníssona neste sentido: 

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE DIVIDA DE TERCEIRO. ÔNUS 

DA PROVA DO AUTOR. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. - Ao autor incumbe o 

ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 

333, inciso I, do CPC - Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e 

não provar é quase não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non 

allegatio") ou alegar e não provar o alegado, importa nada alegar 

("Allegare nihil et allegatum nom probare paria sunt") - É ônus do 

autor/credor comprovar a responsabilidade do requerido em relação a 

divida de terceiro. (TJ-MG - AC: 10479140122637001 MG, Relator: Cabral 

da Silva, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) 

(Grifei). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRESTIMOS. 

TESE DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PRAZO, VALOR E DE 

PRORROGAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. AUTOR. 

- Quando tal fato é aspecto constitutivo do direito alegado pela parte 

autora recai sobre ela o dever de comprová-lo, art. 373, I do CPC - 

Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e não provar é quase 

não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio") ou alegar e não 

provar o alegado, importa nada alegar ("Allegare nihil et allegatum nom 

probare paria sunt") - Assim, não pode a tese apresentada pela parte 

autora ser acolhida (prorrogação contratual do empréstimo sem sua 

autorização), pois incomprovada, tendo em vista a assinatura constante 

dos instrumentos de prorrogação. (TJ-MG - AC: 10000190482166001 MG, 

Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 30/06/2019, Data de 

Publicação: 11/07/2019) (Grifei) A parte autora nos presentes autos se 

resume em trazer proposições genéricas, sem comprovar o centro exato 

dos elementos caracterizadores dos danos, quais sejam, o nexo de 

causalidade e o fato lesivo concreto. No que diz respeito ao dano moral, 

não verifico na espécie versada a sua ocorrência, pois não restou 

suficientemente comprovado que os envolvidos foram expostos a 

situação vexatória ou indigna. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002696-36.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO MARAN DELIBERALI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO DA COSTA OAB - GO18194 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002696-36.2019.8.11.0004 Promovente: RONALDO MARAN 

DELIBERALI Promovido: VIACAO XAVANTE LTDA Vistos, etc. 1 . 

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

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES A empresa reclamada 

alega em preliminar ausência de requerimento administrativo, no entanto, 

prevê a Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXV, que “a lei não excluirá 

da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, assim 

inexiste a obrigatória de buscar a via administrativa antes da judicial. 

Entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência 

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

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

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

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

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

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

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

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

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

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

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. A parte 

autora ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS, afirmando que na data de 15.05.2018 em uma viagem de 

ônibus realizada com a empresa reclamada sofreu o furto de uma 

bagagem que estava dentro do ônibus. Aduz que deixou uma mochila com 

seus pertences dentro do ônibus enquanto descia para jantar, e quando 

retornou já não encontrou os objetos. Afirma que os prejuízos materiais 

totalizam a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) e ainda pleiteia 

reparação por danos morais. Em sua defesa, a reclamada afirma que a 

situação foi por fato de terceiro, e com isso exclui a responsabilidade da 

ré, pugnando ao final pela improcedência da inicial. Analisando 

detidamente as provas constantes no processo, verifica-se que os 

objetos furtados estavam aos cuidados do próprio autor, que os deixou 

dentro do ônibus enquanto saiu para jantar, sendo certo que conforme 

amplamente definido em jurisprudência, as bagagens levadas juntamente 

com os passageiros são de sua responsabilidade e guarda, neste sentido: 

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

EXTRAVIO DE BAGAGEM DE MÃO. FURTO NO INTERIOR DE ÔNIBUS 

COLETIVO. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIRO. DECRETO 

FEDERAL Nº 2.521/1998. RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO. POSSE 

E GUARDA PESSOAL DOS OBJETOS. EXCLUDENTE DE NEXO CAUSAL. – 

A legislação que rege a matéria diferencia a bagagem de mão das demais 

(que são colocadas no bagageiro inferior do veiculo), cabendo ao usuário 

do serviço zelar pela segurança dos pertences pessoais que traz consigo 

no interior do ônibus. E assim não poderia ser diferente, já que seria ilógico 

e antijurídico impor ao transportador a obrigação de responder por 

extravio de bem cujo domínio e posse não detêm. Incidência, também, da 

excludente de nexo causal prevista no art. 14, §3º, inciso II, do Código de 

Defesa do Consumidor. (TJ-MG – AC: 10567130018680001 MG, Relator: 

Cláudia Maia, Data de Julgamento: 26/01/2017, Câmaras Cíveis / 14ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2017). (Grifei) 

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE INTERESTADUAL. EXTRAVIO 

DE BAGAGEM DE MÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. FATO DE TERCEIRO. 

INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. I. O fato de terceiro - fortuito 

externo - como é cediço, exclui a responsabilidade civil do transportador 

pelo não cumprimento da obrigação contratual, diante de circunstâncias 

imprevisíveis ou inevitáveis (fato de terceiro), alheias à vontade do 

fornecedor de serviços, que impedem, assim, o integral cumprimento da 

prestação avençada. II. O cumprimento da prestação por parte do 

transportador sem danos de qualquer natureza para o passageiro, foi, no 

caso em desate, apenas obstada por fato terceiro, que, como assim 

noticiado, subtraiu a mochila que fora pela autora colocada no bagageiro 

de mão, circunstância (furto), por certo, totalmente alheia à vontade do 

transportador, uma vez que imprevisível e inevitável, e que não contou 

com a participação - ativa ou omissiva - de qualquer um de seus 

prepostos. III. Diante desse quadro, não há como se reconhecer a 
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responsabilidade civil da empresa transportadora pelo furto noticiado, uma 

vez que o objeto eletrônico, que se encontrava no interior da cabine do 

ônibus como bagagem de mão, foi subtraído, como assim afirmado, por 

descuido da própria autora, que "cochilou" durante o percurso da viagem. 

DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00666211720138190002, 

Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS MALDONADO DE CARVALHO, Data de 

Julgamento: 11/07/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL) APELAÇÃO - Ação 

indenizatória por danos materiais e morais – Transporte interestadual – 

Furto de bagagem de mão no interior de ônibus – Responsabilidade pela 

guarda e vigilância de seu depositário, no caso, as próprias passageiras – 

Precedentes - Ausência de nexo causal entre a conduta danosa e a 

atuação da transportadora ré – Sentença de improcedência que deve ser 

mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 10103862120168260161 SP 

1010386-21.2016.8.26.0161, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de 

Julgamento: 26/05/2017, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 26/05/2017) Dessa forma, não há como o pedido da parte 

autora ser acolhido, ante ausência de configuração da responsabilidade 

da reclamada, visto que estando a bagagem em seus cuidados, caberia a 

si mesma proceder a vigilância sobre os objetos, ainda que a empresa 

tenha se comprometido a trancar o veículo, visto que não há como provar 

que todos passageiros teriam descido do ônibus. No caso, se o autor 

optou por levar os objetos consigo durante a viagem, e não no bagageiro 

disponibilizado pela empresa, evidente que não pode imputar a reclamada 

a obrigação de cuidar dos objetos. Assim, a improcedência se impõe. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO 

INICIAL. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

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

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001937-72.2019.8.11.0004 Promovente: ALEXSSANDRO 

MATTOS CUNHA Promovido: BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. 1 . 

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

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O Reclamado não 

alegou preliminares, de forma que entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

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

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

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

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

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

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

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

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

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

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

alegação futura de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, afirmando que em 

agosto/2019 conseguiu um emprego, e conforme e-mail anexo, a empresa 

solicitou a abertura de uma conta salário/poupança na agência do Banco 

do Bradesco. Afirma que se dirigiu ao Banco após tentativa de abertura 

online, e o réu negou a abertura de qualquer modalidade de conta 

bancária. Aduz que em nova tentativa teve conhecimento de que a 

impossibilidade é em razão da restrição em seu nome. Dessa forma, 

assevera ter sofrido constrangimento pugnando pelos danos morais. Em 

sua defesa, o Banco alega que não praticou nenhuma conduta ilícita pois 

para abertura de conta salário é necessário um requerimento pela 

entidade pagadora através de um convênio preexistente, não cabendo ao 

beneficiário essa solicitação. Afirma que a conta salário não foi aberta 

porque a empresa não fez qualquer requerimento neste sentido, conforme 

se observa pelo e-mail. Alega ainda que o autor é titular de uma conta 

inativa junto ao Banco por razão de inadimplência, sendo que apesar de 

oferecido proposta de quitação o autor rejeitou. Pugna pela improcedência 

da inicial. Pois bem. Analisando detidamente a situação apresentada no 

processo, verifica-se no id. 22949367, que se trata do e-mail enviado para 

autor para abertura de conta, que seu empregador não solicitou a abertura 

de conta salário, mas sim de conta na modalidade poupança, fácil ou 

corrente. No caso, é legitimo o argumento do reclamado quanto a 

necessidade de convênio preexistente entre a empresa e o banco para 

que haja possibilidade da abertura de conta salário. O artigo 4º da 

Resolução 3402/2006 do Banco Central do Brasil menciona: Art. 4º O 

instrumento contratual firmado entre a instituição financeira e a entidade 

contratante para a prestação de serviços nos termos do art. 1º deve 

conter, entre outras, cláusulas estabelecendo: I - as condições e os 

procedimentos para a efetivação dos pagamentos aos beneficiários; II - a 

isenção de tarifa pelo eventual fornecimento de cartão magnético para os 

beneficiários, exceto nos casos estabelecidos pelo art. 1º, inciso II, da 

Resolução 2.303, de 25 de julho de 1996, com a redação dada pelo art. 2º 

da Resolução 2.747, de 2000; III - a responsabilidade da entidade 

contratante quanto à identificação dos beneficiários, tendo em vista as 

pertinentes disposições legais e o cumprimento das finalidades 

contratuais; IV - a responsabilidade da entidade contratante de informar à 

instituição financeira contratada a eventual exclusão do beneficiário de 

seus registros, tão logo seja efetuado o último pagamento relativo à sua 

anterior condição; V - as condições de remuneração, por parte da 

entidade contratante à instituição financeira contratada, observado o 

disposto no art. 2º, inciso I e § 1º. Parágrafo único. A identificação dos 

beneficiários por parte da entidade contratante deve incluir, no mínimo, os 

respectivos números do documento de identidade e de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), vedada a utilização de nome 

abreviado ou de qualquer forma alterado, inclusive pela supressão de 

parte ou partes do nome do beneficiário Assim, resta evidente a 

necessidade preexistente de contrato entre as partes, ainda destaco: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE 

ABERTURA DE CONTA SALÁRIO E TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR QUE O BANCO RÉU 

PROCEDA À ABERTURA DE CONTA-SALÁRIO, OU CONTA-BENEFÍCIO, 

DESTINADA APENAS AO RECEBIMENTO DO SALÁRIO DO AUTOR, SEM 

DESCONTOS DE TARIFAS OU OUTRAS RUBRICAS. A matéria 

controvertida, se resume, assim, à possibilidade de o Banco réu negar a 

abertura de conta salário e ser responsabilizado quanto às 

consequências dessa negativa. A relação estabelecida entre o banco e o 

consumidor é contratual, de forma que vigora a liberdade de atuação. 

Logo, ninguém é obrigado a contratar, se mostrando lícita a negativa de 

abertura de conta bancária por instituição financeira. Entretanto, trata o 

caso de conta salário a qual requer celebração de convênio entre o banco 

e a empresa empregadora. Dessa forma, o processo de abertura de conta 

salário ocorre mediante indicação pelo empregador ao empregado de 

determinada instituição financeira. Logo, não é possível que os 

contratados na relação empregatícia optem por outra instituição financeira 

se não aquela estipulada pela empresa contratante. Mostra-se, assim, que 

através de convênio estipulado pelo Banco e a empregadora, a liberdade 

de celebração do contrato de abertura de conta salário é mitigada. Ocorre 

que, tal mitigação deve atingir ambas as partes. Assim, se é vedado ao 

empregado, em razão de convênio do qual nem mesmo participou, optar 

por contratar com outro banco, também este deve ficar impossibilitado de 

se negar a celebrar contrato com funcionário da empresa. No presente 

caso, ficou comprovado pelo documento de (fl. 18 - I.E. 000011) que o 
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apelado se dirigiu ao Banco indicado pelo empregador e neste apresentou 

carta de encaminhamento assinada pela sociedade empresária 

empregadora. Logo, certo é que entre a instituição financeira/ré e a 

empresa contratante há celebração de convênio para pagamento dos 

salários dos funcionários de modo que a recusa na abertura da conta 

solicitada pelo apelado não se mostra lícita. Com efeito, se desonerou, o 

autor, do ônus de comprovar a veracidade dos fatos alegados, restando 

clara a falha na prestação dos serviços por parte do banco réu, devendo 

este responder pelos danos causados ao autor Por outro lado, a empresa 

ré não apresentou justificativa razoável para a negativa. Não é crível que 

no dia do encaminhamento para abertura de conta salário tenha requerido 

o autor "o aditamento de dívida". Note-se que se essa versão fosse 

verdadeira, ele teria feito o aditamento e sairia de lá também com a conta 

salário aberta exclusivamente para recebimento de seu salário, como 

pretendia. Neste viés, convém ressaltar que, aplicando-se ao caso o CDC, 

o apelante, fornecedor de serviços, responde objetivamente pelos danos 

sofridos pelo consumidor, somente se eximindo de tal responsabilidade se 

comprovada uma das excludentes da Lei 8.078/90, quais sejam, 

inexistência do defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiros. Extrai-se do conjunto probatório que, na 

verdade, o aditamento da dívida do autor decorreu de imposição da 

instituição bancária apelante. Tanto que o mesmo ajuizou a presente ação, 

cuja causa de pedir foi justamente o fato de ter sido compelido a assim 

proceder e, assim feito, seu salário seria depositado e imediatamente 

descontado dos valores e tarifas que integravam a sua dívida pretérita 

com o réu. Ademais, considerando-se que a autor alegou um fato 

negativo, caberia ao Banco réu o ônus de produzir a prova liberatória de 

sua responsabilidade, por ter negado ao autor a abertura de conta salário. 

No entanto, de tal ônus não se desvencilhou o réu. E, como se sabe, 

incide na presente hipótese a Teoria do Risco da Atividade, pela qual todo 

aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do 

fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e 

vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. 

Nessa toada, andou bem a sentença de primeiro grau ao determinar que o 

Banco réu proceda à abertura da conta salário, destinada apenas ao 

recebimento do salário do autor, sem desconto de qualquer tarifa. No 

mesmo sentido, a determinação de que deverá ser aberta a conta salário, 

no prazo de 15 dias, a contar do comparecimento do autor à agência, 

munido da documentação necessária, sob pena de multa diária de R$ 

500,00, que incidirá a partir da recusa ou inércia comprovada da 

instituição. Nesse diapasão, não merece guarida a alegação do Banco réu 

no sentido de que não é cabível a imposição de multa, pois o prazo para 

cumprimento do determinado começará a contar do dia em que o autor 

comparecer a agência para efetivar a abertura de conta salário. Não há, 

pois, que se falar em ilegalidade ou impossibilidade de cumprimento da 

obrigação e tampouco na inaplicabilidade da multa diária, em caso de 

descumprimento. Superadas essas questões, passa-se a apreciar o pleito 

da agravante no que diz respeito à redução da multa, tem-se que o 

objetivo da imposição da multa cominatória é tão somente o de compelir ao 

cumprimento da obrigação de fazer, e, em sendo cumprida a ordem 

judicial, o Banco réu não incorrerá na multa imposta. Nessa esteira, 

sopesando todas as circunstâncias do caso concreto, tem-se que a multa 

imposta pela Magistrada de primeiro grau, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), para o caso de descumprimento do preceito, se 

apresenta dentro dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, sem, 

contudo, deixar de observar seu caráter coercitivo, sendo importante 

frisar, ainda, que sua incidência, naturalmente, somente se verificará caso 

não seja observado o cumprimento do comando judicial. Por derradeiro, a 

r. sentença também não merece reparo no que diz respeito aos horários 

sucumbenciais, eis que ao ser reconhecida a sucumbência recíproca, já 

sob a égide do CPC/2015, os honorários advocatícios já não podem mais 

ser compensados, mas distribuídos. Deste modo, foram arbitrados 

honorários idênticos, com base no artigo 85, § 8º, do NCPC e as custas 

rateadas, aplicando-se corretamente o disposto na legislação vigente. 

Recurso do Banco réu ao qual se nega provimento. (TJ-RJ - APL: 

01491595320168190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 32 VARA CIVEL, 

Relator: WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 01/03/2018, 

VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 

05/03/2018) Dessa forma, considerando que a empresa contratante do 

promovente não possui convênio com o Banco reclamado que possibilite a 

abertura de conta salário, deve ser aberto somente as contas em outras 

modalidades, no entanto, considerando que o autor está em débito com o 

Banco é evidente que o réu não estará obrigado a abrir a conta, diante da 

liberdade contratual, neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO 

ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - ABERTURA DE CONTA-SALÁRIO, OU CONTA-BENEFÍCIO, 

DESTINADA APENAS AO RECEBIMENTO DO SALÁRIO DO AUTOR, SEM 

DESCONTOS DE TARIFAS OU OUTRAS RUBRICAS AUSÊNCIA DE 

CONVÊNIO DO EMPREGADOR COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BENEFÍCIO 

QUE PODE SER RECEBIDO DIRETAMENTE NO CAIXA, SEM NECESSIDADE 

DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA COBRANÇA DE TARIFAS 

LEGALIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação estabelecida entre o 

banco e o consumidor é contratual, de forma que vigora a liberdade de 

atuação. Logo, ninguém é obrigado a contratar, se mostrando lícita a 

negativa de abertura de conta salário pela instituição financeira, quando 

não foi celebrado convênio entre o banco e a empresa empregadora. 2. 

Tendo a autora procurado o banco para abrir uma conta, para recebimento 

do seu benefício, sem que houvesse qualquer convênio com a instituição 

financeira e o empregador, é lícita a abertura de conta corrente, com a 

cobrança das tarifas respectivas. Cabe à autora, não querendo pagar 

tarifas, cancelar a conta e receber seu benefício diretamente no caixa do 

banco, conforme instrução emitida no sítio do INSS. (TJ-MS - RE: 

08011061820188120003 MS 0801106-18.2018.8.12.0003, Relator: Des. 

Carlos Eduardo Contar, Data de Julgamento: 07/02/2020, Vice-Presidência, 

Data de Publicação: 19/02/2020) Desse modo, restou evidente que o 

reclamado negou a abertura de conta por justo motivo, visto que o autor já 

possuía uma conta com débitos em aberto, e ainda não restou 

demonstrado a obrigatoriedade do Banco na abertura de conta salário, 

visto que inexistente o convênio anterior com a empresa. Assim, os 

pedidos iniciais não podem ser acolhidos. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de 

mérito. REVOGO liminar eventualmente concedida. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001457-94.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELUCIA CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACQUES ANTUNES SOARES OAB - RS75751 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001457-94.2019.8.11.0004 Promovente: ANGELUCIA 

CARDOSO DA SILVA Promovido: CALCARD ADMINISTRADORA DE 

CARTOES DE CREDITO LTDA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que antes de passar para a análise de mérito, 

deve ser analisado elementos preliminares, que podem inclusive ser 

decretados de ofício. A parte autora ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, afirmando que sua 

genitora faleceu em 16.09.2016, e indevidamente teve seu negativado na 

data de 10.01.2019, ou seja, mais de dois após seu falecimento. Assim, 

pleiteia reparação moral pela ofensa a memória da sua mãe. Pois bem, o 

artigo 12 do Código Civil menciona: Art. 12. Pode-se exigir que cesse a 

ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e 

danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Parágrafo único. 

Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista 

neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou 

colateral até o quarto grau. Assim, na correta interpretação legislativa, 

deve ser observado a ordem com que as pessoas são legitimas, sendo 

primeiro o cônjuge sobrevivente, depois o parente de linha reta e por último 
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um parente colateral até quarto grau. Sendo certo que se não fosse 

observado tal ordem, poderia afirmar que o “primo” da falecida pudesse 

pleitear o direito aqui discutido antes do cônjuge e descendentes, o que 

evidentemente não reflete a determinação legal. Como se observa pela 

certidão de óbito anexada no id. 21306011, a falecida deixou um viúvo e 

duas filhas maiores e capazes. E neste sentido, cabe ao viúvo (cônjuge 

sobrevivente) pleitear o direito aqui discutido. Para tanto, inclusive a 

própria jurisprudência anexada na inicial, retrata o direito do cônjuge: 

APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

MARIDO FALECIDO DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. 1. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LEGITIMIDADE PARA 

POSTULAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. A parte autora, cônjuge do de 

cujus, possui legitimidade para ajuizar demanda em que se busca a 

indenização por eventual dano moral ocorrido após o falecimento do 

ofendido, a fim de reparar eventual dano moral causado à imagem do 

falecido, a teor do que estabelece o artigo 20, parágrafo único, do Código 

Civil. 2. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. A 

indenização pelo dano moral possui dupla finalidade: compensatória e 

pedagógica. O valor, portanto, deve ser suficiente a desestimular tais 

condutas lesivas. In casu, impõe - se a majoração do valor fixado na 

sentença. APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DA 

PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70080417595, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em 27/03/2019) . (TJ -RS - 

AC: 70080417595 RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Data de 

Julgamento: 27/03/2019, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019) No caso, a parte autora 

não apresentou nenhum documento que comprovasse que o cônjuge 

sobrevivente também é falecido, e se caso fosse, deveria compor o polo 

ativo da inicial, as duas descendentes, conforme dispões o artigo 12 do 

CC. Assim, a parte autora se mostra totalmente ilegítima no atual cenário 

para pleitear abalo moral em razão de dano reflexo, visto que no momento, 

o único legitimidade é o viúvo/ cônjuge sobrevivente. Destaco: 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

LEGITIMIDADE DA VIÚVA PARA DEMANDAR A PROTEÇÃO AO BOM 

NOME DO MARIDO FALECIDO ARTIGO 12 DO CÓDIGO CIVIL 

MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NEGATIVAÇÃO APÓS A QUITAÇÃO DA 

DÍVIDA QUITAÇÃO INCONTROVERSA DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL 

QUE GERA O DEVER DE INDENIZAR O DANO MORAL RESULTANTE DANO 

MORAL IN RE IPSA - VALOR REDUZIDO A R$ 10.000,00, EM ATENÇÃO ÀS 

FUNÇÕES COMPENSATÓRIA E PUNITIVA JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA CONTADOS DESDE O ARBITRAMENTO DE 1º GRAU 

SUCUMBÊNCIA DA RÉ. - Recurso provido em parte. (TJ-SP - APL: 

40077916120138260562 SP 4007791-61.2013.8.26.0562, Relator: Edgard 

Rosa, Data de Julgamento: 30/10/2014, 25ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 30/10/2014) Assim, EX OFFICIO, merece o processo 

ser extinto por ilegitimidade ativa da parte autora. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil 

e Art. 51, IV da Lei 9.099/95, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução do mérito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002129-05.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GKI COBRANCAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO DIVINO ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002129-05.2019.8.11.0004 Promovente: GKI COBRANCAS 

LTDA - ME Promovido: RAIMUNDO DIVINO ALVES Vistos. 1 . RELATÓRIO. 

Importante salientar, evitando-se qualquer duvida existente sobre o tema, 

que referencia o FONAJE em seu ENUNCIADO 52, que “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o artigo 40 da 

Lei 9.099/95”, motivo pelo qual passo à decisão. O executado RAIMUNDO 

DIVINO ALVES apresentou EMBARGOS À EXECUÇÃO – ID 25557837, 

alegando inexigibilidade de título executivo, pois jamais efetuou a compra 

de nenhum produto com ré. Aduz que certo dia uma pessoa passou em 

sua residência oferecendo um massageador como doação do governo 

para pessoas que possuem doenças crônicas como diabetes. Afirma que 

foi solicitado a assinatura de um “papel azul” apenas para controle, no 

entanto, um mês após compareceu em sua residência outro senhor 

cobrando a parcela ou a devolução do produto, e apesar de informar que 

teria ganhado o produto, optou por devolver, acreditando que a situação 

estivesse resolvida, no entanto foi surpreendido com o oficial de justiça 

cobrando as parcelas do produto. Aduz que foi vítima de fraude, e 

inclusive a nota promissória anexada a inicial tem assinatura totalmente 

divergente com a do autor, conforme se observa pelos demais 

documentos. Registrou boletim de ocorrência da situação. É o breve 

resumo necessário. 2. FUNDAMENTAÇÃO Dispõe o Enunciado 143 do 

FONAJE: “A decisão que põe fim aos embargos à execução de título 

judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso 

inominado (XXVIII Encontro – Salvador/BA).” Prevê o artigo 52 da Lei 

9.099/95, a possibilidade de oposição dos embargos na seguinte situação: 

Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, 

aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com 

as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos 

autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade da citação no 

processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) 

erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, 

superveniente à sentença. Verifica-se que os embargos se funda em 

alegação de inexigibilidade de título. Quanto a garantia do juízo, menciona o 

ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para 

apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial 

perante o Juizado Especial (XXI Encontro – Vitória/ES). Com efeito, o 

executado não garantiu o juízo, no entanto, diante da verificação de 

matéria de ordem pública, necessário a análise do pedido. Por fim, também 

é tempestivo o presente embargos. 2.3. MÉRITO Analisando detidamente 

os autos, verifica-se que realmente a nota promissória (id. 24155146), não 

tem assinatura compatível com os outros documentos apresentados pelo 

exequente e com os documentos apresentados no embargos, sendo que 

tais não necessita de perícia visto que verificáveis por simples analise. 

Além disso, o autor que realmente é uma pessoa idosa (70 anos), e 

somados ao boletim de ocorrência (id. 25558574 – pág 4) coadunam a 

afirmar que realmente a presente execução é fundada em título executivo 

fraudulento. Neste sentido destaco: APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL MACULADO POR ASSINATURA 

FALSA. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE QUE LEVA À EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO. O título que suporta o feito executivo encontra-se maculado 

pelas assinaturas nele apostas, cuja inautenticidade foi atestada, com 

suficiente certeza, pela perícia grafotécnica. Assim, a existência de 

elementos comprovadamente falsos dele retiram qualquer legitimidade, o 

que determina a extinção da execução por ausência de título líquido, certo 

e exigível. Eventual relação jurídica havida entre as partes, por sua vez, 

deverá ser solvida no juízo ordinário, em que possibilitada a ampla 

cognição e produção probatória, com vias de, demonstrada a utilização 

dos valores pela executada, seja formado o competente título executivo 

judicial. RECURSO DA EMBARGANTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU 

PREJUDICADO. (Apelação Cível Nº 70078886942, Décima Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de 

Moraes, Julgado em 10/04/2019). (TJ-RS - AC: 70078886942 RS, Relator: 

Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Data de Julgamento: 10/04/2019, 

Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

16/04/2019) Dessa forma, merece ser reconhecido o presente embargos 

à execução a fim de determinar a extinção da execução, já que fundada 

em título inexigível. 2.4. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Considerando que o 

exequente ingressou com ação de execução sabendo que a dívida é 

indevida, alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de 

enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Neste sentido: Ação de 

indenização por danos materiais e morais. Cumprimento de sentença. 

Sentença que acolheu a impugnação, com extinção do processo, 

condenando o exequente nas penas de litigância de má-fé. Exequente que 
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efetuou cobrança de montante que sabidamente não era lhe devido, pois 

excluído da condenação (empréstimo bancário para custeio de 

procedimento cirúrgico e honorários advocatícios). Litigância de má-fé que 

se verifica pelo procedimento de modo temerário em ato do processo 

(CPC, art. 80, V). Demonstração de conduta maliciosa e temerária do 

exequente, denotadora de dolo processual, capaz de ensejar dano 

processual para a parte adversa. Honorários advocatícios sucumbenciais. 

Arbitramento que deveria ter sido suscitado pela executada em embargos 

de declaração ou recurso de apelação, e não em contrarrazões como 

constou. Meio processual inadequado. Preclusão. Sentença mantida. 

Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 10060207520148260009 SP 

1006020-75.2014.8.26.0009, Relator: Nilton Santos Oliveira, Data de 

Julgamento: 31/01/2019, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

31/01/2019) Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE EXECUÇÃO e SUGIRO 

PROCEDÊNCIA, para EXTINGUIR o presente processo executório por 

ausência de requisitos de título executivo. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO 

DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte exequente, nos termos do artigo 55, da 

Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 9%

(nove por cento) do valor da causa, em favor da Executado. 

Encaminhe-se cópia dos autos para Delegacia de Polícia a fim de apurar o 

crime de Falsidade praticado pelo exequente. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001077-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA ABREU VALADARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001077-42.2017.8.11.0004 Promovente: MARIA MADALENA 

ABREU VALADARES Promovido: MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

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

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

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (Destaquei e negritei). Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO, e a parte autora foi devidamente intimada (id. 22019330) 

para apresentar fatura de água da época do ingresso da ação, sob pena 

de abandono, mantendo-se inerte. De modo que não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. E não 

havendo nenhuma manifestação, entendo que deve ser aplicado seu 

abandono. Neste sentido: APELAÇÃO. EXECUÇÃO. ABANDONO DA 

CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS 

TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC. APLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO 

PROCESSO DE CONHECIMENTO AO FEITO EXECUTIVO. 1. As hipóteses de 

extinção da execução não estão restritas ao rol do art. 924 do CPC, 

podendo ser acrescentada, subsidiariamente, as regras do processo de 

conhecimento. 2. Realizada a intimação pessoal da exequente e de seu 

procurador para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção, 

constatada a inércia da parte mostra-se escorreita a extinção do 

processo sem resolução do mérito. APELAÇÃO CONHECIDA E 

DESPROVIDA. (TJ-GO - APL: 00797327120118090049, Relator: 

SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 28/03/2019, 4ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: DJ de 28/03/2019) Assim, de acordo com o 

artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, extingue-se o processo 

sem o julgamento do mérito: III – Quando, por não promover os atos e 

diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias. (grifei) Deste modo, entendo que a situação atual do presente 

processo permite a extinção com fundamento no dispositivo retrocitado, 

ante a inércia da parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, III do Código de 

Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do 

mérito. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 

da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

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

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

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000188-54.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELIA NOGUEIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

C&A MODAS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000188-54.2018.8.11.0004 Promovente: MARCELIA NOGUEIRA 

DE SOUZA Promovido: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. 1 . RELATÓRIO. 

Importante salientar, evitando-se qualquer duvida existente sobre o tema, 

que referencia o FONAJE em seu ENUNCIADO 52, que “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o artigo 40 da 

Lei 9.099/95”, motivo pelo qual passo à decisão. O executado BANCO 

BRADESCARD S.A apresentou EMBARGOS À EXECUÇÃO – ID 27558573, 

alegando excesso na execução, aduzindo que o valor devido da 

execução consiste na quantia de R$ 11.616,83 (onze mil seiscentos e 

dezesseis reais e oitenta e três centavos). O exequente manifestou no id. 

29016035 afirmando que concorda com o cálculo apresentado pelo 

executado devendo prosseguir a execução nos valores mencionados. É o 

breve resumo necessário. 2. FUNDAMENTAÇÃO Dispõe o Enunciado 143 

do FONAJE: “A decisão que põe fim aos embargos à execução de título 

judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso 

inominado (XXVIII Encontro – Salvador/BA).” Prevê o artigo 52 da Lei 

9.099/95, a possibilidade de oposição dos embargos na seguinte situação: 

Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, 

aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com 

as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos 

autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade da citação no 

processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) 

erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, 

superveniente à sentença. Verifica-se que os embargos se funda em 

alegação de excesso de execução. Quanto a garantia do juízo, menciona 

o ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para 

apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial 

perante o Juizado Especial (XXI Encontro – Vitória/ES). No entanto, o 

embargado concorda com os termos do embargo de modo que devido a 

análise do pedido. Por fim, também é tempestivo a presente impugnação. 

2.1. MÉRITO Considerando a concordância das partes quanto ao excesso 

na execução, forçoso reconhecer o pedido e fixar o valor da execução 

em R$ 11.616,83 (onze mil seiscentos e dezesseis reais e oitenta e três 

centavos). 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes 

embargos de execução e SUGIRO PROCEDÊNCIA, fixando a execução na 

quantia de R$ 11.616,83 (onze mil seiscentos e dezesseis reais e oitenta e 

três centavos). Cumpra-se o id. 26476792, observando o valor acima 

mencionado. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila 

Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012077-56.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA CANDIDA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDINEI ADRIANO SPANHOLI OAB - MT18030-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISAURINDA MARIA R. DA SILVA FREITAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON AZOLINI OAB - MT3094/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 8012077-56.2013.8.11.0004 Promovente: EDNA CANDIDA 

PEREIRA Promovido: ISAURINDA MARIA R. DA SILVA FREITAS Vistos, etc. 

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

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EXECUÇÃO, e conforme id. 

24084360, o exequente manifestou aos autos informando que os valores 

da dívida já estava satisfeita, e pugnando pela expedição de alvará para 

levantamento de valores, e posteriormente a extinção do processo. Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS - 

OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - EXTINÇÃO DO FEITO - ART. 794, INCISO I, DO 

CPC/73 - CABIMENTO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

CABIMENTO. - Iniciado o cumprimento de sentença e, com isso, tendo 

vindo aos autos a documentação que se pretendia ver exibida, resta 

implementada a obrigação. -É cabível o arbitramento de honorários 

advocatícios na fase de cumprimento de sentença, com base no artigo 85, 

§ 2º, do novo CPC, e em observância ao princípio da causalidade, quando 

não houver o cumprimento espontâneo da obrigação pelo devedor. (TJ-MG 

- AC: 10000170749634001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, 

Data de Julgamento: 24/10/0017, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 27/10/2017) Verifica-se que no id. 25089721, já foi 

expedido alvará em favor do exequente, e assim, o processo merece ser 

extinto pelo cumprimento da obrigação. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, e SUGIRO QUE 

SEJA EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito ante o 

cumprimento da obrigação, e consequentemente determino o arquivamento 

dos autos. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002428-79.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID LINCOLN DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLEY MARIA SILVA CAMPOS OAB - MT24607/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002428-79.2019.8.11.0004 Promovente: DAVID LINCOLN DE 

CAMPOS Promovido: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 1 . RELATÓRIO. 

Importante salientar, evitando-se qualquer duvida existente sobre o tema, 

que referencia o FONAJE em seu ENUNCIADO 52, que “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o artigo 40 da 

Lei 9.099/95”, motivo pelo qual passo à decisão. Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, onde o exequente pleiteia o 

recebimento da quantia de R$15.930,00 (quinze mil, novecentos e trinta 

reais) referente a honorários de prestação de serviço como perito judicial, 

anexando a certidão de crédito de honorários periciais (id. 25877343) para 

compor seu pedido. O executado ESTADO DE MATO GROSSO apresentou 

EMBARGOS À EXECUÇÃO – ID 27469580, alegando inexigibilidade de título 

executivo, sob o argumento de que não foi juntada aos autos a certidão de 

honorários conforme regulamenta o Provimento nº 09/2007 da 

Corregedoria Geral do Estado de Mato Grosso, pugnando pela extinção da 

execução. É o breve resumo do necessário. 2. FUNDAMENTAÇÃO Dispõe 

o Enunciado 143 do FONAJE: “A decisão que põe fim aos embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe 

apenas recurso inominado (XXVIII Encontro – Salvador/BA).” Prevê o 

artigo 52 da Lei 9.099/95, a possibilidade de oposição dos embargos na 

seguinte situação: Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no 

próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil, com as seguintes alterações: IX - o devedor poderá 

oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre: a) falta ou 

nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto 

excesso de execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa 

ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença. Verifica-se que os 

embargos se funda em alegação de inexigibilidade de título. Quanto a 

garantia do juízo, menciona o ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança 

do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de 

título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro – 

Vitória/ES). Com efeito, o executado não garantiu o juízo, no entanto, 

diante da verificação de matéria de ordem pública, necessário a análise do 

pedido. Por fim, também é tempestivo o presente embargos. 2.3. MÉRITO 

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a certidão de crédito 

periciais apresenta pelo exequente no id. 25877343, realmente não foi 

apresenta com o selo de autenticidade, no entanto, o exequente no id. 

28102383 anexou o documento já devidamente selado. Assim, não há que 

se falar de documento ilegitimo, não havendo qualquer vício que impeça a 

presente cobrança. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS DEVIDOS POR BENEFICIÁRIO DA 

JUSTIÇA GRATUITA. CRÉDITO DO PERITO APROVADO POR DECISÃO 

JUDICIAL CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INTELIGÊNCIA 

DO ART. 585, VI, CPC (ATUAL 515, V DO CPC/2015). LEGITIMIDADE DO 

ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE PRESTAR ASSISTÊNCIA 

GRATUITA E INTEGRAL AOS NECESSITADOS. ART. 5º, LXXIV, DA CF/88. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O crédito 

do perito aprovado por decisão judicial constitui título executivo 

extrajudicial, nos termos do art. 585, VI, CPC (atual 515, v do CPC/2015). 

2.Nesse sentido é a farta jurisprudência, dentre as quais destaca-se a 

seguinte decisão: AgRg Ag 1346262, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, DJe 09/11/2010 e TJ-PR - AI 14723894 PR 1472389-4 

(Decisão Monocrática), Relator: Luciane Bortoleto, Data de Julgamento: 

30/11/2015, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1705 07/12/2015. 

3.Por fim, registro que obrigação imposta ao executado, nos termos da 

orientação jurisprudencial referida, emerge da atuação do perito nas 

ações, independentemente de ter integrado a lide originária. 4.Isso porque 

a assistência jurídica gratuita e integral, enquanto garantia constitucional 

dos necessitados, impõe ao Estado a responsabilidade de arcar com o 

pagamento de honorários periciais, com vistas a assegurar o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, nos termos da premissa contida no art. 5º, 

LXXIV, da CF/88. 5.Assim, estando a r. decisão em consonância com os 

citados precedentes e compartilhado por esta Magistrada inexiste razão 

para alteração da conclusão 1. 2. adotada pelo Magistrado singular. 

6.Destarte, nego provimento ao recurso mantendo a sentença por seus 

próprios fundamentos. 7.Restando desprovido o recurso interposto pela 

parte ré, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios, 

arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos dos artigos 55 da Lei nº 9.099/95 e 20, § 3º, do Código de 

Processo Civil, ficando dispensado do pagamento das custas na forma da 

lei. Ante o exposto, esta 3ª Turma Recursal em Regime de Exceção 

resolve, por unanimidade dos votos, em relação ao recurso de ESTADO 

DO PARANA , julgar pelo (a) Com Resolução do Mérito - Não-Provimento 

nos exatos termos do voto (TJPR - 3Âª Turma Recursal em Regime de 

Exceção - 0017371-55.2016.8.16.0014/0 - Londrina - Rel.: Renata Ribeiro 

Bau - - J. 19.10.2016) (TJ-PR - RI: 001737155201681600140 PR 

0017371-55.2016.8.16.0014/0 (Acórdão), Relator: Renata Ribeiro Bau, 

Data de Julgamento: 19/10/2016, 3Âª Turma Recursal em Regime de 

Exceção, Data de Publicação: 20/10/2016) Desse modo, inexiste qualquer 

impedimento da presente execução, de modo que os embargos devem ser 

rejeitados. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes 

EMBARGOS DE EXECUÇÃO e SUGIRO IMPROCEDÊNCIA, nos termos do 

artigo 487, I do CPC. Intime-se o exequente para dar prosseguimento na 

execução. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila 

Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002718-94.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002718-94.2019.8.11.0004 Promovente: BRUNO SOUSA 

SETUBA MILHOMEM Promovido: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA 

LTDA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O 

Reclamado não alegou preliminares, e entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

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

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

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

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

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

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

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

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

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

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

alegação futura de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO, 

afirmando que realizou uma compra na empresa reclamada, onde após 

passar seu cartão e digitar a senha, a caixa informou que não deu certo e 

solicitou que o autor repetisse a operação. Aduz que consultando seu 

saldo bancário verificou que foi cobrado o valor em duplicidade, e após 

informar para a empresa teve como resposta que o primeiro pagamento 

teria sido negado e em até 72 horas o valor seria estornado. Assevera 

que passou mais de sete dias sem nenhuma posição, ingressando com a 

presente ação. Em sua defesa, a empresa reclamada alega que o 

documento apresentado pelo autor comprova que a primeira compra foi 

negada, de modo que seria parte ilegítima, cabendo ao autor ingressar 

contra o Banco da Caixa. Aduz que não tem nenhuma ingerência sobre a 

cobrança, e que não provado o abalo moral, os pedidos iniciais não podem 

ser acolhidos. Pois bem. Inicialmente, importante ressaltar que a empresa 

reclamada e a operadora do cartão de crédito são solidarias, podendo o 

autor ingressar contra ambas ou somente uma delas para discutir a 

situação, conforme responsabilidade dos fornecedores perante o 

consumidor. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO 

DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPRA DE PACOTE DE VIAGEM. 

PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ERRO NA OPERAÇÃO. 

LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE DE VALOR. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DE AMBAS AS RÉS. DEVER DE DEVOLUÇÃO, DE FORMA 

DOBRADA, DO VALOR INDEVIDAMENTE DEBITADO. Primeiramente, 

afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva das rés "Banrisul", e, "Doce 

Lagoa Agência de Viagens e Turismo Ltda", uma vez que, a 

responsabilidade dos fornecedores, diante do consumidor, é solidária 

podendo o consumidor ingressar contra um ou ambos os integrantes que 

fazem parte da cadeia de fornecedores. No entanto, a demandada "Visa", 

não possui legitimidade para responder a pretensão autoral, pois, sua 

atividade se resume a filiação dos estabelecimentos comerciais com os 

sistemas de cartão de crédito, licenciando-os para o uso da bandeira. No 

mérito, a autora alega que, realizou a compra de um pacote de viagens 

para Recife no estabelecimento da ré "Doce Lagoa Agência de Viagens e 

Turismo Ltda", pagando o valor parcelado de R$ 572,70, em três vezes de 

R$ 190,90. Ocorre que, em janeiro/2012, constatou a cobrança de outras 

duas parcelas referente ao pacote de viagem, ou seja, foi cobrada a 

parcela mensal e outras duas vezes este valor, o que ocorreu nos 

próximos meses. Como resta comprovado nas faturas de (fls. 11, 12/14). 

Assim, viável a devolução do valor correspondente, de forma dobrada, a 

teor do que preceitua o art. 42, parágrafo único, do CDC, devendo as rés 

solidariamente, pagar para a autora a quantia de R$ 2.290,80, já na forma 

dobrada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004713459, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto José Ludwig, Julgado em 

08/04/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004713459 RS, Relator: Roberto 

José Ludwig, Data de Julgamento: 08/04/2014, Primeira Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/04/2014) Em que 

pese a alegação da reclamada, o documento apresentado pelo autor (id. 

26664165) não é suficiente para comprovar que a ré não recebeu o valor 

cobrado em duplicidade, pois ainda que constando que a transação 

estava negada, o autor demonstra que ocorreu a cobrança em seu cartão. 

Assim, caberia a ré ter apresentado documento apto a comprovar que o 

valor não foi recebido pela empresa, ou ainda que foi devidamente 

estornado, o que não ocorreu. Com isso, evidente a falha na prestação do 

serviço. 2.2.1. DANO MATERIAL No que tange a cobrança de valores 

indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para a 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do 

art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, 

para caracterização da repetição do indébito, necessário que o credor 

tenha agido má-fé, conforme entendimento já consolidado pelos Tribunais 

Superiores. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM 

DOBRO. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PROVA. Diante da ausência de prova da 

má-fé da Sociedade Comercial e Importadora Hermes, não há falar em 

restituição em dobro do valor cobrado indevidamente na fatura do cartão 

de crédito da autora. Cabível a restituição de forma simples. Recurso 

provido em parte. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA. DANO 

MORAL. OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. No caso concreto, restou 

demonstrada a falha na prestação de serviço que gerou a cobrança 

indevida na fatura do cartão de crédito e o respectivo pagamento por 

débito em conta da autora em valor capaz de gerar abalo financeiro e 

comprometimento do orçamento familiar, gerando o dever de indenizar. 

Sustenta a autora a ocorrência de danos morais, tendo em vista que 

restou cobrada por uma compra que não chegou a ser concretizada junto 

ao estabelecimento comercial apelante. Vale ressaltar que a tentativa 

frustrada de compra se deu em 03/03/2011, a cobrança no cartão de 

crédito foi efetivada em 06/05/2011, sem fundamento ou justificativa, e a 

entrega do produto realizada em 07/07/2011. Inegável o desgaste a que foi 

exposta a consumidora, porquanto, além de ter sido obrigada a 

interromper suas atividades diárias para tentar solucionar 

administrativamente, através de vários telefonemas, um problema ao qual 

não dera causa, restou compelida a ajuizar demanda judicial visando ao 

restabelecimento da normalidade. POR MAIORIA,... PROVIDO 

PARCIALMENTE O RECURSO DA PARTE RÉ. PROVIDO O RECURSO 

ADESIVO DA AUTORA. VENCIDO O VOGAL, DESEMBARGADOR JORGE 

ALBERTO VESCIA CORSSAC, QUE DAVA PROVIMENTO PARA O 

RECURSO DA RÉ E NEGAVA PROVIMENTO PARA O RECURSO ADESIVO 

DA AUTORA. (Apelação Cível Nº 70062971122, Vigésima Quarta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, 

Julgado em 24/06/2015). (TJ-RS - AC: 70062971122 RS , Relator: Jorge 

Maraschin dos Santos, Data de Julgamento: 24/06/2015, Vigésima Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/06/2015) 

Dessa forma, não restou comprovado a má-fé da reclamada, e sim a falha 

na prestação do serviço, de modo que a devolução deve ocorrer de forma 

simples, totalizando a quantia de R$236,98 (duzentos e trinta e seis reais e 

noventa e oito centavos). 2.2.2. DO DANO MORAL No que tange ao pedido 

de reparação a titulo de dano moral, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que o fato do autor ter que demandar judicialmente uma 

situação que poderia ter sido resolvida de forma administrativa, causa 

prejuízos diversos de mero dissabor, decorrente da falha na prestação do 

serviço. Nesse sentido: RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO 

DE DANOS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DAS PARTES. 
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COBRANÇA EM DUPLICIDADE. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE 

SOLUÇÃO DO PROBLEMA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO 

DO QUANTUM ARBITRADO. PROCEDÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO 

DEVIDA. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 1.8 DAS TR/PR. JUROS DE 

MORA DEVIDOS DESDE A CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. 

ENUNCIADO 12.13, A DAS TR/PR. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. Recurso autor parcialmente provido. Recurso reclamada 

desprovido. Ante o exposto, esta 1ª Turma Recursal resolve, por 

unanimidade dos votos, em relação ao recurso de Antônio Domingos 

Ferreira da Silva, julgar pelo (a) Com Resolução do Mérito - Provimento em 

Parte, em relação ao recurso de PAG SEGURO INTERNET LTDA, julgar pelo 

(a) Com Resolução do Mérito - Não-Provimento nos exatos termos do voto 

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001323-46.2016.8.16.0038/0 - Fazenda Rio 

Grande - Rel.: Leo Henrique Furtado Araújo - - J. 20.02.2017) (TJ-PR - RI: 

000132346201681600380 PR 0001323-46.2016.8.16.0038/0 (Acórdão), 

Relator: Leo Henrique Furtado Araújo, Data de Julgamento: 20/02/2017, 1ª 

Turma Recursal, Data de Publicação: 01/03/2017). (Grifei). A respeito do 

valor da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial e 

doutrinária é no sentido de que: No direito brasileiro, o arbitramento da 

indenização do dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. 

Portanto, em sendo assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na 

fixação da mesma, desde que leve em conta a repercussão social do 

dano e seja compatível com a situação econômica das partes e, portanto, 

razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, atualização em matéria 

de responsabilidade por danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 

11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$4.000,00 (quatro mil reais), considerando 

inclusive o lapso temporal desde a data da ocorrência. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, para: a) 

CONDENAR a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 236,98 

(duzentos e trinta e seis reais e noventa e oito centavos) a título de danos 

materiais, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir do desembolso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 43 STJ). b) 

CONDENAR o Reclamado CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA a 

pagar a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) à titulo de indenização por 

danos morais ocasionados ao Reclamante BRUNO SOUSA SETUBA 

MILHOMEM, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011886-74.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREIA BRUNK DE BITTENCOURT OAB - MT0016043A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA OAB - SP0152232A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011886-74.2014.8.11.0004 Promovente: QUEIROZ & QUEIROZ 

LTDA - ME Promovido: MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA Vistos, etc. 1 . 

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

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O reclamado alegou 

em preliminar inépcia da inicial aduzindo que a petição inicial é confusa, 

não havendo pedido certo e determinado. REJEITO a preliminar aduzida, 

pois não a ação não se mostra inepta. Aduz incompetência territorial, pois 

o domicilio do reclamado é no Estado de São Paulo, no entanto a Lei 

9.099/95 em seu artigo 4º, III traduz: “do domicílio do autor ou do local do 

ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.”, 

assim não há que se falar em incompetência territorial. Alega ainda 

ilegitimidade passiva, pois há afirmação do promovente de que não era o 

autor que realiza as compras. REJEITO a preliminar aduzida, pois para 

verificação da responsabilidade do réu necessário a análise de mérito. 

2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

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

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

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, sendo realizada audiência de 

instrução com a oitiva do depoimento pessoal das partes e testemunhas. 

A parte autora ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA, afirmando que possui uma 

empresa varejista de medicamentos veterinários e produtos agrícolas, e 

que o reclamado possui uma fazenda chamada Barro Preto, e que sempre 

adquiriu produtos na empresa, no entanto, recentemente não tem pago as 

notinhas das vendas, o que o obrigou ao ingresso da presente demanda. 

Pleiteia o recebimento de R$7.490,13 (sete mil, quatrocentos e noventa 

reais e treze centavos). O réu devidamente citado, apresentou antes da 

contestação, preliminar de incompetência, onde equivocadamente o 

processo foi extinto por abandono da parte autora. Foi apresentado 

embargos de declaração, visto que o processo estava concluso para 

análise da competência e foi erroneamente extinto, onde foi devidamente 

julgado improcedente o pedido de incompetência territorial. Em sede de 

contestação (id. 18625671), o reclamado alega que não reconhece a 

dívida discutida, afirmando que jamais autorizou qualquer pessoa a fazer 

compras em seu nome e que não existe nenhuma nota fiscal das vendas 

descritas na inicial. Pugna em pedido contraposto a repetição do indébito. 

Em audiência de instrução, o promovente afirma que a fazenda que 

adquiria os produtos é de propriedade do reclamado, e as compras eram 

feitas por seus pais e pelos funcionários. Afirma que a primeira compra 

realizada pela fazenda foi pelo reclamado que autorizou verbalmente os 

funcionários a fazerem a compra de mercadorias. Aduz que geralmente 

quem ia até a empresa efetuar os pagamentos era o pai do reclamado. 

Aduz que a nota fiscal era emitida somente após o pagamento. Aduz que 

as vendas eram feitas pela confiança, tinha serviços que não tinha 

assinatura, porque tinha que mandar por ônibus pela ausência de 

entregador. Afirma que sempre cobrou a dívida, e após informação por 

telegrama que não seria pago, resolveu ingressar judicialmente. O 

reclamado em depoimento pessoal, afirma que é proprietário da fazenda 

na cidade de Torixóreu. Afirma que o autor não apresenta nenhuma prova 

que os débitos cobrados foram autorizados pelo réu, visto que não 

assinou e não autorizou ninguém a comprar no seu nome. A testemunha 

do promovente, Onival, ouvido como informante por inimizade com o 

reclamado, alegou que trabalhava na fazenda do reclamado, e este 

autorizou a testemunha a comprar produtos na empresa autora. Alega que 

quando a entrega era feita por ônibus não havia assinatura da notinha. 

Afirma que acredita que trabalhou na época de 2011/2012, não 

recordando com certeza. Afirma que o autor fornecia produtos para o 

reclamado semanalmente. Afirma que também possui fazenda e era cliente 

do autor, mas que nunca ocorreu qualquer confusão na compra de 

produtos para o local incorreto. A testemunha Robson, apresentada pelo 

reclamante, que foi ouvido como informante por ter sido sócio e 

funcionário do proprietário da empresa autora. Afirma que o reclamado 

comprou produtos diretamente com a testemunha, autorizando nesta data 
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o pessoal da fazenda fazer compra no local. Afirma que quando o produto 

era retirado no local assinava a notinha, outras vezes eram encaminhadas 

pelo ônibus. Afirma que o ONIVAL era cliente da empresa, mas nunca 

houve confusão entre as compras, visto que as compras dele eram 

geralmente à vista. Afirma que o reclamado autorizou pessoas na sua 

fazenda a fazer retirada de mercadoria. Afirma que as compras eram 

variadas, semana sim e semana não, outras vezes comprava em dois dias 

seguidos. A testemunha José, apresentada pelo reclamante, afirma que 

dirigia o veículo que levava os produtos para a fazenda. Assevera que 

levava compras todo mês, e que não tinha a assinatura na nota, sendo 

que tal era resolvido na empresa. A testemunha apresentada pelo 

reclamado, Jean, ouvido como informante, por afirmar ter relação 

comercial com o reclamado por mais de sete anos, sendo um dos três 

melhores clientes. Afirma em seu depoimento que nunca teve problema 

para recebimento de vendas feitas para o reclamado. A testemunha 

apresentada pelo reclamado, Cleub, ouvido como informante por ser 

gerente da empresa do reclamado. Afirma que quando vai realizar 

compras para a Fazenda do reclamado vai até a loja, faz orçamento e liga 

para o reclamado que posteriormente autoriza a compra. Assevera que 

não tem autorização para comprar diretamente e que a empresa autora já 

solicitou que a testemunha convencesse o réu a voltar a comprar no local. 

Afirma que começou a trabalhar para o reclamado em junho/2018, não 

tendo conhecimento dos fatos do processo. Pois bem Analisando 

detidamente a situação do processo, verifica-se que em pese o reclamado 

alegar que não autorizou nenhuma pessoa a comprar em seu nome, não 

foi a pratica verificada em audiência de instrução, onde os funcionários 

tinham o costume de comprar na empresa assinando os documentos 

citados na inicial, e posteriormente o reclamado fazia o pagamento. Assim, 

é evidente que se vários outros débitos com a empresa promovente foram 

quitados dessa forma, não pode o reclamado afirmar que tal negociação 

nunca existiu. Com efeito, o promovente juntou vários documentos como: 

cupom fiscal e nota de venda a fim de comprovar a origem da cobrança, 

devendo ser reconhecido apenas os débitos comprovados na inicial. 

Dessa maneira, os documentos apresentados na inicial, totalizam a quantia 

de R$4.801,18 (quatro mil, oitocentos e um reais e dezoito centavos). Com 

isso, demonstrado a CAUSA DEBENDI da relação entre as partes, a 

presente ação de cobrança merece procedência nos termos acima 

mencionado. 2.3. PEDIDO CONTRAPOSTO Verificado que a cobrança em 

discussão não é indevida, não há como acolher o pedido contraposto de 

repetição de indébito. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR o 

promovido MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA ao pagamento da quantia 

de R$4.801,18 (quatro mil, oitocentos e um reais e dezoito centavos) em 

favor do reclamante QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - ME e por se tratar de 

obrigação contratual, juros moratórios de 1% ao mês desde o evento 

danoso (Súmula 54 STJ) e (corrigidos monetariamente pelo INPC desde o 

efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ). b) Sugiro improcedência do pedido 

contraposto. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002017-07.2017.8.11.0004
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ROBSON MARTINS LINOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDINALVA LOPES ROCHA NUNES OAB - GO8337 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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Autos nº 1002017-07.2017.8.11.0004 Promovente: ROBSON MARTINS 

LINOS Promovido: OI MÓVEL S.A Vistos. 1 . RELATÓRIO. O executado OI 

MÓVEL S/A apresentou IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

– id. 24322294, alegando os seguintes argumentos: a) manifesto excesso 

na execução diante da cobrança de multa e honorários indevidamente; b) 

em razão da sua Recuperação Judicial deve haver a suspensão dos 

autos pelo período de dois anos. É o breve resumo necessário. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Dispõe o Enunciado 143 do FONAJE: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado (XXVIII Encontro 

– Salvador/BA).” Importante salientar, evitando-se qualquer dúvida 

existente sobre o tema, que referencia o FONAJE em seu ENUNCIADO 52, 

que “Os embargos à execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, 

observado o artigo 40 da Lei 9.099/95”, motivo pelo qual passo à decisão. 

Considerações importantes feitas, destarte, consoante os princípios que 

norteiam o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, em especial os da 

efetividade e segurança jurídica, é cediço que, embora oponíveis 

impugnação em sede de cumprimento de sentença, a parte oponente deve 

observar sempre pelo menos três aspectos essenciais. O primeiro se 

refere à temática que pode ser debatida nos embargos, cuja transcrição 

do art. 52, IX da lei deste rito, é autoexplicativa, razão pela qual oportuno 

transcrevê-la. Vejamos: Art. 52. A execução da sentença processar-se-á 

no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil, com as seguintes alterações: IX - o devedor poderá 

oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre: a) falta ou 

nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto 

excesso de execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa 

ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença. Outro aspecto de 

apreciação, que no enredo colocado seria o segundo, é referente a 

tempestividade do recurso de embargos, ou seja, qual o prazo em que 

embargos devem ser apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável 

vem do ENUNCIADO nº142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro - 

Salvador/BA)”. Desta feita, apresentado fora deste prazo, é intempestivo, 

devendo ser rejeitado. E por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, 

e isso é um grande diferencial somente presente nesta esfera singela, 

temos o fato de que para que os embargos sejam apresentados, deve o 

juízo estar garantido pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste 

rito. Corrobora este regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando 

diz: “É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial (XXI Encontro - Vitória/ES)”. Assim, CONCLUI-SE pela 

exposição alhures, que figura incabível a oposição de embargos perante 

os Juizados Especiais Cíveis sem que o Juízo esteja seguro, sem que seja 

obedecido o prazo de 15 (quinze) dias e se apresentar temática fora da 

estabelecida pelo art, 52, IX, sendo que todas essas circunstância 

conduzem à rejeição liminar dos embargos. No caso em tela, verifica-se 

que não houve a garantia do juízo quando da oposição da impugnação, de 

modo que este NÃO merece ser conhecido. Então, não justifica-se o 

acolhimento, de modo que os presentes embargos devem ser rejeitados. 

De toda sorte, importante esclarecer que quando se refere aos créditos 

concursais, que são as ações que já estavam em trâmite na data do início 

da Recuperação (20.06.2016), as atualizações ocorrerá até a mencionada 

data, cabendo após o trânsito em julgado, a extinção da ação, sendo que 

o exequente deverá habilitar-se como credor nos autos da Recuperação. 

Ao se falar de créditos extraconcursais, que ocorre quando a ação foi 

iniciada após o início do processo de Recuperação Judicial, nos termos da 

decisão de fls. 297.336/297.341, os processos que tiverem por objeto 

créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do valor do 

crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da 

Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do 

crédito. No caso, a presente ação iniciou-se em 14.11.2017, portanto, 

trata-se de créditos extraconcursais, e desse modo deve a execução 

seguir normalmente da forma acima mencionada. 3. DISPOSITIVO Por todo 

o exposto, SUGIRO REJEIÇÃO DOS PRESENTES EMBARGOS, com 

resolução de mérito, com fulcro nos entendimentos apresentados alhures. 

Oportunamente, DETERMINO a intimação da exequente para dar 
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prosseguimento no feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

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

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011109-55.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENOR B MAIA PECAS E ACESSORIOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA LOURENCO SILVA OAB - MT20409/O (ADVOGADO(A))

CAMILA REJANE MENDES SANTOS OAB - MT0017112A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011109-55.2015.8.11.0004 Promovente: ALDENOR B MAIA 

PECAS E ACESSORIOS Promovido: MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Diante da 

ausência de contestação do Munícipio, importante ressaltar que não há 

que se falar em REVELIA contra a Administração Pública, pois os bens da 

união são considerados indisponíveis, cabendo a parte autora comprovar 

suas alegações, neste sentido: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. 

AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE GAMELEIRA - PE. SUPOSTO 

CRÉDITO ORIUNDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS. 

EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA NÃO APLICÁVEIS À FAZENDA 

PÚBLICA. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS 

CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ART. 373, I, DO NCPC. APELAÇÃO 

CÍVEL DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Revelia do Município 

decretada pelo magistrado a quo. Não produção de seu efeito material, 

pois os bens e direitos da Administração são considerados indisponíveis. 

Ausência de presunção de veracidade quanto aos fatos alegados pelo 

autor na petição inicial (REsp 1666289/SP, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017). 2. 

Compete ao autor, em demanda proposta em face da Fazenda Pública, 

demonstrar, e comprovar, as alegações contidas em sua petição inicial, 

mediante a produção de qualquer prova, sob pena de, em não o fazendo, 

ver rejeitada sua pretensão. 3. Na espécie, não há como se extrair da 

documentação colacionada aos autos, para além de dúvida razoável, que 

a autora efetivamente prestou os serviços descritos na inicial. Com efeito, 

a autora juntou aos autos apenas "solicitações de pagamento" - 

recepcionadas, é certo, ao que tudo indica, por integrante da 

administração municipal -, olvidando, contudo, de exibir as ordens de 

serviço. 4. Não se desincumbiu a autora, portanto, de ônus que lhe 

competia: provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do 

NCPC). 5. Recurso desprovido, à unanimidade de votos. (TJ-PE - APL: 

4970774 PE, Relator: Jorge Américo Pereira de Lira, Data de Julgamento: 

27/11/2018, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/12/2018) 

(Grifei) Assim, passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 

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

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

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

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

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

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

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

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

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

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

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

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

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

alegação futura de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO 

DE COBRANÇA, aduzindo que atua na prestação de serviços de Peças e 

Acessórios para veículos e outros. Alega que o Munícipio adquiriu vários 

produtos entre os anos de 2010 e 2013, conforme documentos anexados. 

Afirma que a dívida consiste na quantia de R$5.293,90 (cinco mil, 

duzentos e noventa e três reais e noventa centavos), sendo que 

atualizado até o ingresso da ação consiste na quantia de R$ 9.195,20 

(nove mil, cento e noventa e cinco reais e vinte centavos). Foi proferida 

sentença (id. 7646687) reconhecendo a procedência do pedido da parte 

autora, e na fase de execução o reclamado manifestou ausência de 

citação, onde a sentença foi revogada e o processo retornado a origem. 

Após audiência de conciliação, as partes pleitearam a suspensão dos 

autos pelo prazo de 30 (trinta) dias, sendo que o Munícipio não apresentou 

contestação. Entendo que o processo está apto para julgamento, e 

analisando detidamente os documentos apresentados na inicial, 

verifica-se que são legítimos para demonstrar o vínculo entre as partes. 

Assim, demonstrado a CAUSA DEBENDI da relação entre as partes, a 

presente ação de cobrança merece procedência, considerando inclusive 

a ausência de comprovação do pagamento pela ré. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: 

a) CONDENAR o Reclamado MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS a pagar à 

quantia de R$ 9.195,20 (nove mil, cento e noventa e cinco reais e vinte 

centavos) ao Reclamante ALDENOR B MAIA PECAS E ACESSORIOS, a 

título de dano material, valor acrescido de juros moratórios calculados com 

base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação da Lei nº 11.960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, ambos 

desde a citação. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

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

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-52.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA OAB - MT0002025A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000009-52.2020.8.11.0004 Promovente: ANTONIO RUBENS 

FAGUNDES PEREIRA Promovido: AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Decreto a 

revelia da promovida com base no artigo 20 da Lei 9.099/95, pois apesar 

de devidamente citada, deixou de comparecer a sessão de conciliação, 

sendo certo que seus efeitos são relativos, cabendo ao autor comprovar 

suas alegações. Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, 

motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

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

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

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

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

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

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

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

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 
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ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

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

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

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

alegação futura de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, afirmando que na data de 

17.12.2019 ocorreu um vazamento na tubulação que leva agua para sua 

residência, e após várias solicitações do autor o problema foi resolvido 

após uma semana. Afirma que para resolver o problema a reclamada teve 

que quebrar a calçada do autor e ainda abrir uma vala na rua, deixando os 

buracos descobertos sem a devida reparação. Aduz que além da estética, 

com a intensificação das chuvas, os buracos estão prejudicando o 

acesso a residência e o trânsito na rua. Requer a obrigação de fazer para 

a determinação do conserto dos buracos e danos morais. Apesar da 

decretação da revelia, foi verificado pela contestação apresentada que a 

reclamada procedeu o devido reparo na calçada e rua na frente da 

residência do autor na data de 29.01.2019 (id. 30082529). Pois bem. Resta 

evidente o prejuízo que a empresa reclamada causou ao autor, pois 

deveria ter efetuado o devido reparo na calçada quebrada no momento da 

finalização da obra, no entanto, deixou a residência do autor danificada. 

Assim, é evidente que a atitude da ré em deixar o autor com a calçada e 

rua danificada, são situações que causam desconforto diverso de mero 

dissabor. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SANEPAR. SERVIÇOS NA 

REDE DE ÁGUA/ESGOTO. DANOS NA CALÇADA EM FRENTE À 

RESIDÊNCIA DA AUTORA, ATRAPALHANDO A LOCOMOÇÃO. DEMORA 

NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. DESCASO E DESRESPEITO COM O 

CONSUMIDOR QUE TEVE SUAS LEGÍTIMAS EXPECTATIVAS 

FRUSTRADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DOS 

ENUNCIADOS 8.4 E 12.11 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DO 

PARANÁ. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. 

SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. 1. Trata-se de 

Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer ajuizada 

por Ivone Lunginho da Costa em face de Companhia de Saneamento do 

Paraná Sanepar. Narra a reclamante que no início de 2014 a reclamada 

iniciou a execução de obras para captação e tratamento de esgoto em 

frente à sua residência. Para tanto, houve a destruição parcial das 

calçadas, perfuração do solo, passagem de tubulação e compactação do 

solo, sendo que a frente de sua residência permaneceu por mais de um 

mês com buracos e sem a devida pavimentação. Conta que teve 

problemas de locomoção. Diz que em virtude das obras suportou inúmeros 

transtornos, dentre eles vazamento dos resíduos da residência da sua em 

via pública. Afirma que após a realização dos serviços, a reclamada não 

reformou a pavimentação e o conserto do encanamento da fossa, nem 

ressarciu os valores gastos para tanto. Requerer indenização por danos 

morais e a condenação da reclamada em obrigação de fazer. 2. A 

sentença de evento 42 julgou procedentes os pedidos iniciais, condenou a 

reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos 

morais. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado alegando, em 

síntese, a inexistência de danos morais indenizáveis, ou, subsidiariamente, 

a minoração do quantum arbitrado. Requer a reforma do julgado. O 2 

Diante do exposto, decidem os Juízes Integrantes da Primeira Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, conhecer o 

recurso e, no mérito, negar-lhe provimento nos exatos termos do voto 

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0008878-68.2014.8.16.0173/0 - Umuarama - 

Rel.: Leo Henrique Furtado Araujo - - J. 04.12.2015) (TJ-PR - RI: 

000887868201481601730 PR 0008878-68.2014.8.16.0173/0 (Acórdão), 

Relator: Leo Henrique Furtado Araujo, Data de Julgamento: 04/12/2015, 1ª 

Turma Recursal, Data de Publicação: 23/02/2016) No que tange ao pedido 

de reparação a titulo de dano moral, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, pois caberia a promovida ter efetuado o devido reparo da 

calçada danificada assim que o serviço fosse concluído, e no caso, 

somente foi realizado após o autor buscar a tutela jurisdicional, e assim, 

deve ser reconhecido o pedido de danos morais. A respeito do valor da 

indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no 

sentido de que: No direito brasileiro, o arbitramento da indenização do 

dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo 

assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, 

desde que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível 

com a situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio 

Chaves, Responsabilidade Civil, atualização em matéria de 

responsabilidade por danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). 

(grifei e negritei). A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, para: a) 

CONDENAR a Reclamada AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA a pagar 

a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) à titulo de indenização por danos 

morais ocasionados ao Reclamante ANTONIO RUBENS FAGUNDES 

PEREIRA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

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

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011140-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ABADIA TEIXEIRA DE MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0012675A (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011140-07.2017.8.11.0004 Promovente: MARIA ABADIA 

TEIXEIRA DE MORAIS Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. 1 . 

RELATÓRIO. Importante salientar, evitando-se qualquer duvida existente 

sobre o tema, que referencia o FONAJE em seu ENUNCIADO 52, que “Os 

embargos à execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o 

artigo 40 da Lei 9.099/95”, motivo pelo qual passo à decisão. Trata-se de 

EXECUÇÂO, onde ocorreu o bloqueio via BacenJud (id. 26135723) da 

quantia de R$633,38 (seiscentos e trinta e três reais e trinta e oito 

centavos). O executado TELEFÔNICA BRASIL S.A. apresentou 

IMPUGNAÇÃO A PENHORA - ID 27466864, aduzindo que o valor 

bloqueado é manifestamente excessivo, pois a execução já estava 

devidamente quitada. O exequente alegou que a ré sempre pagou os 

valores com atraso, incidindo a cobrança de multa de 10% (dez por cento) 

e dessa forma, os cálculos estão corretos, devendo manter a penhora. É 

o breve resumo do necessário. 2. FUNDAMENTAÇÃO Dispõe o Enunciado 

143 do FONAJE: “A decisão que põe fim aos embargos à execução de 

título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas 

recurso inominado (XXVIII Encontro – Salvador/BA).” Prevê o artigo 52 da 

Lei 9.099/95, a possibilidade de oposição dos embargos na seguinte 

situação: Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio 

Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo 

Civil, com as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer 

embargos, nos autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade 

da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de 

execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva 

da obrigação, superveniente à sentença. Verifica-se que os embargos se 

funda em alegação de excesso de execução. Quanto a garantia do juízo, 

menciona o ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela 

penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro – Vitória/ES). Com 

efeito, os valores discutidos já estão penhorados, podendo ser analisado 
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o presente embargos. Por fim, também é tempestivo (id. 28963390) 2.3. 

MÉRITO Analisando detidamente a situação apresentada no processo, 

verifica-se que a empresa reclamada realmente efetuou o pagamento dos 

valores inferiores ao devido, e com isso gerou correções que entendo 

devida na forma do cálculo apresentado pelo exequente. Com efeito, deve 

ser mantida a penhora, e os valores liberados ao exequente, bem como 

ser extinto a execução pelo cumprimento da obrigação. 3. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes embargos de execução e 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA, diante da inexistência de excesso na 

execução, e DETERMINO: a) Expeça-se alvará em favor da parte 

exequente da quantia bloqueada via BacenJud (id. 26135723). Após, 

SUGIRO extinção do processo pelo cumprimento da obrigação (Art. 924, II 

do CPC). Arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-92.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIM AILTON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0019222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

SALVADOR ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

CONTRAFO COMERCIO E CONSTRUCOES ELETROMECANICA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILZOMAR FURTADO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MS0004287A 

(ADVOGADO(A))

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

LUIZ ALFREDO PRETTI OAB - ES8788 (ADVOGADO(A))

RODRIGO OLIOZA GONZALEZ OAB - ES26599 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000276-92.2018.8.11.0004 Promovente: MARIM AILTON DOS 

SANTOS Promovido(s): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A/ CONTRAFO COMERCIO E CONSTRUCOES 

ELETROMECANICA LTDA/ SALVADOR ENGENHARIA LTDA Vistos, etc. 1 . 

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

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES A empresa ENERGISA 

não alegou preliminares. A reclamada CONTRAFO alegou em preliminar 

impossibilidade de prosseguimento da demanda, argumentando que 

anteriormente o autor ingressou com ação semelhante na 3º Vara Cível 

desta comarca e o processo foi extinto por falta de pagamento das custas 

judiciais. REJEITO a preliminar, pois o processo sendo extinto sem analise 

de mérito permite ao autor a rediscussão da matéria. Aduziu preliminar de 

prescrição, sob argumento que os fatos se deram no ano de 2014, e o 

autor protocolou a presente ação somente em 2018. REJEITO a arguição, 

pois os fatos conforme inicial ocorreram em 2016. O reclamado também 

pleiteia incompetência em razão da perícia, o que REJEITO, visto que não 

existem complexidade na demanda. Alega também falta de interesse de 

agir e inépcia da inicial, manifestamente protelatórias, de modo que 

REJEITO. E por fim, a ré CONTRAFO e a empresa SALVADOR assevera 

ilegitimidade passiva pois a única relação do autor é com a empresa 

ENERGISA, rejeito a preliminar aduzida, pois há solidariedade entre as 

empresas, devendo ser analisado o mérito da demanda. Entendo que não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise 

de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso., permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a matéria de fato já 

está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos 

autos, sendo realizada audiência de instrução com oitivas de depoimento 

pessoal e testemunhas. A parte autora ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, afirmando que possui um lote de 

terras no Município de Araguaiana, e com a intenção de promover a 

instalação da rede elétrica, programa do Governo Federal, procedendo 

com a construção da residência em alvenaria conforme manda o 

programa. Afirma que foi realizada uma reunião, onde o autor foi 

convocado sob pena de não participar do programa, mas como estava 

com todos os requisitos concluídos, optou por não participar, sabendo 

posteriormente que foi excluído do programa. Afirma que na reunião teria 

sido cobrado uma taxa de R$150,00(cento e cinquenta reais). Aduz que 

posteriormente teve sua rede elétrica instalada, no entanto teve que 

comprar um padrão de energia, sendo que tal exigência não foi solicitada a 

nenhum outro morador, e ainda teve que sofrer com o desmatamento 

dentro de sua propriedade. Pugna assim os danos materiais e morais 

sofridos pela demora na instalação e por ter que pagar valores que não foi 

cobrado a nenhum outro beneficiário. Em sua defesa, a empresa 

ENERGISA informa que a responsabilidade pela instalação do padrão é do 

consumidor, conforme determina a resolução 414/2010 da ANEEL. Afirma 

que quanto ao desmatamento, foi necessário pois o local escolhido pelo 

autor para passar a rede estava obstruído, impossibilitando o acesso da 

empresa. A empresa CONFRAFO, em sede de contestação (id. 25163406) 

alega que não cobrou nenhum valor do autor, e que se ocorreu alguma 

cobrança, deve a empresa Energisa ser responsabilizada. Alega que o 

autor afirma que teve uma reunião e optou por não participar, não podendo 

reclamar de qualquer tipo de retardo na instalação. Afirma que apenas 

elabora o projeto, sendo que o consumidor que paga pelas despesas do 

padrão de energia. Aduz que não demonstrado o abalo moral, deve a ação 

ser julgada improcedente. Já a empresa SALVADOR apenas pleiteou o 

reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, sendo que já analisado em 

item próprio, de modo que não reconheço a ilegitimidade da ré, com base 

na Teoria da Asserção. Em audiência de instrução, o promovente afirmou 

que não se ausentou de nenhuma reunião conhecida. Assevera que não 

efetuou o pagamento dos valores cobrados (R$150,00), visto que por ser 

um plano do governo, visualizou que se tratava de propina. Afirma que tem 

conhecimento que os vizinhos que tiveram a instalação da energia 

efetuaram o pagamento. Assevera que a energia do seu imóvel somente 

foi realizada após um mês da conclusão de todos do local, após diligenciar 

em várias empresas buscando solução, e que eles afirmaram que a 

residência do autor não era compatível, no entanto aduz que seu imóvel é 

o primeiro da linha da instalação da rede, inclusive foram destruídas 

árvores do seu quintal para fornecer energia as demais lugares. Afirma 

que a única forma de conseguir a instalação da rede elétrica, foi 

comprando seu padrão e os cabos de energia, sendo que ninguém mais 

no local necessitou comprar. Afirma que não tem conhecimento se o 

programa que participou é “Luz para todos” ou “Universalização”. Aduz 

que esteve na Energisa solicitando a instalação da rede elétrica, bem 

como ligou no escritório também, após o fato de não lhe fornecerem 

energia, sendo que antes não havia necessidade de procura visto que 

todas as pessoas foram procuradas por visitas feitas pela Energisa, onde 

retiraram toda documentação necessária. Aduz que quanto ao valor de 

R$150,00 (cento e cinquenta reais) cobrado, entendeu que fosse de 

propina, visto que ficou estabelecido que a pessoa que não pagasse não 

receberia a energia, e como não aceitou o acordo, não teve a energia 

instalada. Afirma que quando adquiriu o padrão de energia, foi afirmado 

que recebia o abano mensalmente, e quem não pagou iria ser cobrado 

mensalmente na fatura, no entanto, nunca recebeu desconto e os vizinhos 

que não tiveram que comprar, nunca pagaram nenhuma quantia. A 

preposta da empresa Energisa, Maria, afirma que há necessidade de 

saber qual programa o autor participava, visto que o “Luz no Campo” o 

cliente participa no pagamento da obra, e o “Luz para todos” é totalmente 

gratuito. Afirma que no programa há necessidade de ser uma casa com 

alvenaria. Afirma que não sabe qual programa foi realizado no caso do 

autor. Aduz que o autor não estava no projeto, e por isso teve que entrar 

posteriormente e por isso foi exigido o padrão de energia. Aduz que a taxa 

cobrada é somente para projetos de “Luz no Campo”. A preposto da 

empresa Contrafo, Douglas, afirma que a Energisa sempre estipulou que 
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para participar do programa de instalação da rede elétrica tinha que ter 

moradores na residência, independentemente do modelo da construção. 

Aduz que não se recorda da situação do autor, e que na região de Barra 

do Garças e Araguaia o programa utilizado era o “Universalização” que 

não contempla o padrão de energia, sendo que apenas o programa “Luz 

para todos” era o único totalmente gratuito. Afirma que dentro do mesmo 

município não é possível uma pessoa participar de um programa e o outro 

vizinho de outro. A testemunha apresentada pelo autor, Genivaldo, alega 

que foi beneficiado com o programa “Energia para todos”, onde 

forneceram o padrão de energia. Aduz que houve comentário que a 

residência precisava ser de alvenaria, mas como a sua já era não teve 

qualquer problema. Afirma que a residência do autor ficou por último, e 

ouviu falar que o motivo que o nome dele não estava incluído. Afirma que a 

energia foi ligada até o padrão, e a testemunha ofertou a quantia de 

cinquenta reais para três pessoas terminarem de fazer a instalação 

elétrica, mas que ninguém pediu qualquer quantia em dinheiro, e sim que 

ofereceu. Aduz que demorou em torno de dois meses para finalizar toda a 

obra de instalação da rede elétrica, e a do autor ocorreu perto dos dias 

deles irem embora, sendo um dos últimos. Assevera que nunca participou 

de nenhuma reunião, todas as vezes a empresa se dirigia na sua 

residência. Afirma que a instalação da rede foi feita até seu padrão e que 

comprou apenas os fios para ligação do padrão até sua residência. Afirma 

que até o momento não foi cobrado nenhuma taxa além da energia. Afirma 

que há muitos anos foram procurar a empresa para fazer o cadastro no 

programa, e que neste prazo demorou em torno de doze anos. Afirma que 

a empresa SALVADOR foi quem fixaram os postes de energia. Alega que 

tem conhecimento que foi necessário efetuar o corte de algumas árvores 

que estavam na linha da rede. A testemunha Fausto, apresentada pelo 

promovente, alega que foi beneficiado pelo programa, recebendo o 

padrão. Aduz que teve comentários acerca da necessidade da casa de 

alvenaria, mas que pela empresa não chegou qualquer alegação neste 

sentido. Afirma que a residência do autor recebeu energia depois do 

período de instalação dos demais, sendo que “na linha dos imóveis tinha a 

casa do autor e do Antônio que não receberam”, porém após essas duas 

casas, todos receberam. Afirma que de todas as pessoas que tinham 

residências construídas só ficou o autor sem receber a energia. Alega 

que até o padrão da energia foi tudo ganhado, e do padrão da energia 

para dentro teve que arcar com as despesas. Aduz que não sabe 

informar se o autor teve que comprar o padrão de energia. Afirma que a 

empresa Salvador que estava responsável pela instalação dos postes de 

energia. Aduz que foram os funcionários da Energisa que deslocaram até 

suas residências oferecendo a instalação da rede elétrica. Aduz que 

nunca foi cobrado por nenhum valor para instalação da rede elétrica e que 

também nunca participou de nenhuma reunião com as empresas. A 

testemunha Sergio, funcionário da empresa Contrafo, ouvido na condição 

de informante por ser funcionário da empresa. Alega que na região do 

autor os programas desde 2015 é a universalização, onde o custo do 

padrão de energia para dentro do imóvel é por conta do proprietário. 

Afirma que a empresa era responsável pelo projeto, e a execução era de 

outra empresa. Aduz que a empresa não efetuou a exceção de fornecer o 

padrão de energia para os menos hipossuficientes pelo que tem 

conhecimento, sendo que naquela região todos eram beneficiários do 

programa “Universalização”. Afirma que o autor não estava no projeto 

inicial, finalizado no dia 17 de agosto, sendo que a justificativa é que não 

havia solicitação do autor para instalação, não tendo conhecimento sobre 

a forma de construção da residência dele. Afirma que não tem 

conhecimento da cobrança de nenhuma taxa para a conclusão da obra de 

universalização. Pois bem. Analisando detidamente a situação 

apresentada no processo, inicialmente reconheço a solidariedade entre as 

promovidas, considerando os argumentos suscitados pelo autor na inicial. 

No que tange a questão do desmatamento, restou evidente que foi medida 

necessária para a instalação da rede elétrica, sendo certo que se ocorreu 

desmatamento fora dos limites necessários para a execução do trabalho, 

caberia ao autor ter apresentado laudo especifico, pois as fotos 

apresentadas não comprovam nenhuma atitude dolosa da ré a fim de 

prejudicar o autor, e nos Juizados Especiais não é cabível a realização de 

perícia técnica. O autor alega que teve uma reunião onde optou por não 

participar e que nesta reunião teria sido cobrado uma propina de R$150,00 

(cento e cinquenta reais), e como não aceitou a situação, foi excluído da 

obra, tendo que adquirir seu próprio padrão de energia. Com efeito, as 

testemunhas levadas pelo autor em audiência de instrução, afirmaram 

categoricamente que nunca participaram de reunião e tampouco tiveram 

que dispender qualquer quantia em favor das reclamadas. Sendo certo 

que a testemunha Genivaldo, afirmou que pagou a quantia para que a 

empresa fizesse sua instalação dentro da residência, e que ofereceu a 

quantia por vontade própria, e não porque solicitaram. Dessa forma, não 

restou comprovado a existência de possível propina levantada pelo autor 

na inicial, visto que negado por suas próprias testemunhas. Quanto ao 

padrão de energia, as testemunhas afirmaram não ter conhecimento que o 

autor adquririu o seu, e considerando que tal prova consiste 

exclusivamente em direito material, o autor não apresentou na sua inicial 

nenhum comprovante da compra do produto, sendo certo que não restou 

demonstrado que teve que adquirir o padrão de energia. Ainda, na 

audiência de instrução, as testemunhas afirmaram que o autor foi uma das 

últimas pessoas a receber a rede elétrica, no entanto, as empresas ainda 

estavam no local trabalhando. Sendo assim, o único fato evidente que a 

residência do autor foi uma das últimas a ser beneficiada pela rede 

elétrica, no entanto, tal fato por si só não configura nenhuma atitude 

indevida, visto que a empresa poderia ter uma ordem de instalação. Além 

disso, a empresa afirma que o autor foi um dos últimos beneficiados 

porque a princípio, não estava inserido no programa, sendo que o 

promovente não apresentou nenhum documento que comprova atitude 

indevida das rés. Certo que conforme sustenta velho brocardo latino, 

alegar e não provar é quase não alegar ("Allegatio et non probatio quasi 

non allegatio"), neste sentido, a parte autora não comprovou suas 

alegações. A jurisprudência é uníssona neste sentido: EMENTA: 

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE 

PELO PAGAMENTO DE DIVIDA DE TERCEIRO. ÔNUS DA PROVA DO 

AUTOR. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. - Ao autor incumbe o ônus da 

prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 333, inciso 

I, do CPC - Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e não provar 

é quase não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio") ou 

alegar e não provar o alegado, importa nada alegar ("Allegare nihil et 

allegatum nom probare paria sunt") - É ônus do autor/credor comprovar a 

responsabilidade do requerido em relação a divida de terceiro. (TJ-MG - 

AC: 10479140122637001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de 

Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) (Grifei). 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRESTIMOS. TESE DE 

ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PRAZO, VALOR E DE PRORROGAÇÃO 

INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. AUTOR. - Quando tal fato 

é aspecto constitutivo do direito alegado pela parte autora recai sobre ela 

o dever de comprová-lo, art. 373, I do CPC - Conforme propugna velho 

brocardo latino, alegar e não provar é quase não alegar ("Allegatio et non 

probatio quasi non allegatio") ou alegar e não provar o alegado, importa 

nada alegar ("Allegare nihil et allegatum nom probare paria sunt") - Assim, 

não pode a tese apresentada pela parte autora ser acolhida (prorrogação 

contratual do empréstimo sem sua autorização), pois incomprovada, tendo 

em vista a assinatura constante dos instrumentos de prorrogação. (TJ-MG 

- AC: 10000190482166001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de 

Julgamento: 30/06/2019, Data de Publicação: 11/07/2019) (Grifei) A parte 

autora nos presentes autos se resume em trazer proposições genéricas, 

sem comprovar o centro exato dos elementos caracterizadores dos 

danos, quais sejam, o nexo de causalidade e o fato lesivo concreto. No 

que diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila 

Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

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

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001942-93.2016.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

S. D. G. R. A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. R. D. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1001942-93.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: SEBASTIANA DA GUIA 

RODRIGUES ASSUNCAO EXECUTADO: PAULO RAMOS DOS SANTOS 

Vistos. 1. DEFIRO a cota ministerial de id. 23532806, para tanto, DÊ-SE 

vista à Defensoria Pública para apresentar cálculo atualizado do débito. 2. 

Apresentado o cálculo, INTIME-SE pessoalmente a parte executada para 

comprovar o pagamento ou justificar sua impossibilidade de efetuá-la, sob 

pena de prisão pelo prazo de 03 (três) meses, nos termos do artigo 528, 

§3°, do Diploma Processual Civil de 2015, devendo constar no mandado o 

valor atualizado do débito para pagamento imediato, no caso de não ter 

sido quitado o débito alimentar. Ressalto que esta segunda oportunidade 

conferida ao executado se dá em razão de que, quando de sua primeira 

intimação, este se dirigiu até à secretaria deste juízo, informando não 

possuir meios de constituir advogado e, naquela oportunidade, foi 

orientado a comparecer ao NPJ/UNEMAT, entretanto, aventada instituição 

encontrava-se em férias universitárias, sendo que o retorno às atividades 

se deu em data posterior ao prazo estabelecido para resposta (ID 

5796032). 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

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

Processo Número: 1005782-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R. L. D. B. P. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. S. O. P. (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1005782-43.2018.8.11.0006. AUTOR(A): ROSANA LUISA DE BRITO 

PESSOA REU: BENEDITO SANTANA ORTIZ PESSOA Vistos. 1. DEFIRO o 

pedido retro. 2. INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, compareça à Defensoria Pública, para informar 

quais testemunhas deseja que sejam inquiridas em sede de audiência de 

instrução e julgamento. 3. Após aventado prazo, vista do autos à DPE para 

manifestação. 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000688-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA KARLA CUIABANO RODRIGUES (REQUERENTE)

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

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1000688-17.2018.8.11.0006. REQUERENTE: SABRINA KARLA CUIABANO 

RODRIGUES Vistos. 1. Diante da manifestação retro, INTIME-SE a parte 

autora, pessoalmente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, inciso III, do C.P.C. 2. Assim, decorrido o prazo sem 

manifestação e devidamente certificado, venham os autos conclusos. 3. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

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

Processo Número: 1006652-54.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA LAYLA GOMES DE CAMPOS FRANCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Nilza Gomes de Campos (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1006652-54.2019.8.11.0006. REQUERENTE: SAMARA LAYLA GOMES DE 

CAMPOS FRANCO REQUERIDO: NILZA GOMES DE CAMPOS Vistos. 1. 

RECEBO a inicial, por estarem presentes os requisitos do artigo 319 do 

CPC, que segue procedimento especial do art. 719ss do CPC. 2. DEFIRO o 

pedido de Justiça Gratuita nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC e, 

ainda, com fulcro na Lei 1.060/50, caso haja ventilado pedido com os 

requisitos exigidos. 3. Conforme regra do art. 721 do CPC, por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, CPC), publicável uma única vez no 

DJE, CITEM-SE os possíveis interessados para fins e prazo do art. 721ss 

do mesmo Código Instrumental Civil. 4. Sem prejuízo do encimado, 

CITEM-SE os herdeiros Fernando Gomes de Campos e Geovana Gomes de 

Campos Correa, nos endereços indicados na inicial, para fins e prazo do 

art. 721ss do mesmo Código Instrumental Civil. 5. OFICIE-SE à Caixa 

Econômica Federal para informar este juízo da existência de valores em 

nome do falecido referentes a saldo de salário e/ou valores referentes a 

FGTS, no prazo de 15 (quinze) dias. 6. Transcorrido o prazo, vistas ao 

MPE, nos termos do artigo 178 c/c artigo 721ss, ambos do CPC. 7. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000515-22.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RIBEIRO DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA OAB - MT0002493A (ADVOGADO(A))

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

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1000515-22.2020.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA RIBEIRO DE AGUIAR 

Vistos. 1. Há situações que dispensam a abertura de inventário, sendo 

suficiente o requerimento de alvará judicial, em face da natureza dos bens 

deixados à sucessão ou de seu reduzido valor, como bem dispõe o art. 

1.037 do CPC c/c a Lei 6.858, de 24/11 /1980 e o Decreto nº. 85.845, 

de26/03/1981. 2. Ocorre que no caso do falecido IVALDO PAES LANDIM, 

além do crédito que ora se pretende levantar, há também outros bens a 

inventariar, conforme certidão de óbito juntado à inicial, pelo que 

indispensável à abertura do inventário, inclusive para que o presente feito 

possa prosseguir, conforme dispõe o art. 2º da Lei Nº. 6.858/80 e o art. 

1º, parágrafo único, inciso. V, do Decreto nº. 85.845/81. 3. Ante ao 

exposto, INTIME-SE a parte requerente, via advogado constituído, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informar se já foi ajuizado o inventário dos bens 

deixados pelo “de cujus” e, não o tendo, que seja providenciado o 

ajuizamento do mesmo, bem como para apresentar o documento exigido 

pelo artigo 2º do Decreto nº 85.845/81, sob pena de indeferimento da 

inicial. 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO 

DE FARIA MENDES Juiz de Direito

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

Processo Número: 1006651-69.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Maria Ladi da Costa Oliveira (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1006651-69.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JOAQUIM OLIVEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: MARIA LADI DA COSTA OLIVEIRA Vistos. 1. RECEBO 

a inicial, por estarem presentes os requisitos do artigo 319 do CPC, que 

segue procedimento especial do art. 719ss do CPC. 2. DEFIRO o pedido de 

Justiça Gratuita nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC e, ainda, com 

fulcro na Lei 1.060/50, caso haja ventilado pedido com os requisitos 

exigidos. 3. Conforme regra do art. 721 do CPC, por edital, com prazo de 

20 (vinte) dias (art. 257, III, CPC), publicável uma única vez no DJE, 
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CITEM-SE os possíveis interessados para fins e prazo do art. 721ss do 

mesmo Código Instrumental Civil. 4. Sem prejuízo do encimado, CITEM-SE 

os herdeiros Claudia da Costa de Oliveira e Robson Rodrigo da Costa 

Silva, nos endereços indicados na inicial, para fins e prazo do art. 721ss 

do mesmo Código Instrumental Civil. 5. Tendo em vista que a parte autora 

não possui informações acerca dos valores correspondentes, OFICIE-SE 

a Caixa Econômica Federal, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informe a este Juízo o quantum existente referente a valores na conta de 

titularidade do falecido MARIA LADI DA COSTA OLIVEIRA, CPF: 

567.623.721-04. 6. Transcorrido o prazo, vistas ao MPE, nos termos do 

artigo 178 c/c artigo 721ss, ambos do CPC. 7. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006286-15.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE OLIMPIO SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS OAB - MT24431/O-O 

(ADVOGADO(A))

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1006286-15.2019.8.11.0006. REQUERENTE: FELIPE OLIMPIO SOUZA 

SANTOS REQUERIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Vistos. 1. RECEBO a 

inicial, por estarem presentes os requisitos do artigo 319 do CPC, que 

segue procedimento especial do art. 719ss do CPC. 2. DEFIRO o pedido de 

Justiça Gratuita nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC e, ainda, com 

fulcro na Lei 1.060/50, caso haja ventilado pedido com os requisitos 

exigidos. 3. Conforme regra do art. 721 do CPC, por edital, com prazo de 

20 (vinte) dias (art. 257, III, CPC), publicável uma única vez no DJE, 

CITEM-SE os possíveis interessados para fins e prazo do art. 721ss do 

mesmo Código Instrumental Civil. 4. Sem prejuízo do encimado, CITEM-SE 

os herdeiros Claudia da Costa de Oliveira e Robson Rodrigo da Costa 

Silva, nos endereços indicados na inicial, para fins e prazo do art. 721ss 

do mesmo Código Instrumental Civil. 5. Tendo em vista que a parte autora 

não possui informações acerca dos valores correspondentes, OFICIE-SE 

a Caixa Econômica Federal, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informe a este Juízo o quantum existente referente a valores na conta de 

titularidade do falecido MARIA LADI DA COSTA OLIVEIRA, CPF: 

567.623.721-04. 6. Transcorrido o prazo, vistas ao MPE, nos termos do 

artigo 178 c/c artigo 721ss, ambos do CPC. 7. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002050-20.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICTORIA MARIA VITORINO DE SANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

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

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1002050-20.2019.8.11.0006. REQUERENTE: VICTORIA MARIA VITORINO 

DE SANTI Vistos. 1. Diante da certidão retro, INTIME-SE a parte autora, via 

advogado constituído, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, inciso III, do C.P.C. 2. Assim, decorrido o prazo sem 

manifestação e devidamente certificado, venham os autos conclusos. 3. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006744-32.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IRACEMA HATSUE NAKANIWA ORTIZ OAB - MT10842-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1006744-32.2019.8.11.0006. REQUERENTE: BARBARA ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: ADRIANO DOS SANTOS Vistos. 1. Visando ao saneamento 

do feito e, consequentemente, encaminhá-lo à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos do CPC de 2015, 

bem como em atenção ao princípio da colaboração das partes instituído 

pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando 

(justificando) com objetividade os fatos que desejam demonstrar como 

prova de suas alegações (art. 357, II, CPC). 2. Caso a prova pretendida 

pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá articular 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do 

CPC/15; 3. Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC/15. 4. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 5. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, em seguida, 

voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença. 

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005916-36.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NOEMIO BARBOSA DE ANHAIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALYSON CHAGAS BARBOSA DE ANHAIA (REU)

HUDSON CHAGAS BARBOSA DE ANHAIA (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1005916-36.2019.8.11.0006. AUTOR(A): JOSE NOEMIO BARBOSA DE 

ANHAIA REU: HUDSON CHAGAS BARBOSA DE ANHAIA, ALYSON 

CHAGAS BARBOSA DE ANHAIA Vistos. 1. Malgrado manifestação de 

concordância carreado aos autos, INTIME-SE a parte requerente para 

juntar aos autos documentos que comprovem a inexistência de outros 

herdeiros, bem como de dependentes habilitados junto à entidade de 

previdência estadual e, ainda, outros documentos que demonstrem o 

período de convivência do casal, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Após, 

DÊ-SE vista dos autos ao MPE, com o escopo de que se manifeste nos 

autos, no prazo de 5 (cinco) dias. 3. Em seguida, FAÇAM-ME 

imediatamente conclusos. 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001041-86.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. D. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAURI ANILSON MENACHO OAB - MT13949-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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M. C. D. L. (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1001041-86.2020.8.11.0006. REQUERENTE: LUCIANE DUARTE DE LIRA DE 

CUJUS: MAURICIO CURVO DE LIMA Vistos. 1. Trata-se de ação de 

inventário promovida por LUCIANE DUARTE DE LIRA e MAURICIO CURVO 

DE LIMA FILHO em face do falecimento de MAURÍCIO CURVO DE LIMA, 

todos qualificados nos autos. 2. Conforme se observa da peça inicial, a 

requerente, ao argumento de não possuir condições financeiras para 

arcar com as custas processuais, pleiteia assistência judiciária gratuita, 

pedido que passo a analisar. 3. Com efeito, tratando-se de processo de 

inventário, as despesas processuais correspondentes são ônus do 

espólio, de modo que a análise da concessão da gratuidade da justiça 

deve ser considerada em razão da capacidade econômica do monte-mor. 

Logo, irrelevante a situação financeira dos herdeiros. 4. No caso, a 

capacidade financeira do espólio, composto de bens que totalizam a 

considerável quantia de R$ 1.070.409,00 (um milhão, setenta mil, 

quatrocentos e nove reais), afasta o direito à gratuidade judiciária. 5. 

Nesse contexto, diante dos documentos colacionados, é possível verificar 

a existência de recursos financeiros para o pagamento das custas e 

despesas processuais. 6. Consigno que o espólio não se confunde com a 

pessoa da inventariante e/ou herdeiros. 7. Assim, a declaração de 

insuficiência de recursos, firmada pela requerente em nome próprio, não 

se presta ao fim pretendido, pois o benefício não está sendo pleiteado em 

seu nome. 8. Ante ao exposto, INTIME-SE o requerente para que, no prazo 

impreterível de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento de custas, sob 

pena de ser cancelada a distribuição do feito (§2º do art. 99 e art. 290, 

CPC/2015). 9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002073-63.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1002073-63.2019.8.11.0006. AUTOR(A): BENTA APARECIDA DOS 

SANTOS REU: JOSE DA SILVA SEBA Vistos. 1. Em observância ao art. 

1.723, §1º, do Código Civil, considerando a informação de que o autor 

José da Silva Seba se divorciou de Claudia Maria Urtado, INTIMEM-SE as 

partes requerentes para juntar cópia integral do processo n. 

2121-35.2002.811.0006 (cód. 21246), no prazo de 15 (quinze) dias. 2. 

Após, DÊ-SE vista ao MPE para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. 3. Por fim, FAÇAM-ME conclusos. 4. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

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

Processo Número: 1002402-75.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

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

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1002402-75.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE FRANCISCO DA SILVA 

Vistos. 1. INDEFIRO o pedido de designação de audiência por 

videoconferência (Id. 30442156), vez que a renúncia por escritura pública 

dos bens do falecido poderá ser feita em qualquer cartório do país e não 

necessita de que todos os herdeiros estejam juntos para a sua 

confecção. 2. No entanto, diante da informação de que a renúncia por 

escritura pública implicará em custos elevados as herdeiras, não sendo, 

assim, viável sua confecção face ao baixo valor a ser recebido, 

DETERMINO que seja expedida carta precatória à Comarca de Tapurah/MT, 

a fim de intimar a herdeira Leila Francisca da Silva, a comparecer, caso 

queira, à secretaria daquele juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, para 

assinar termo de renúncia judicial, se realmente for de sua vontade, sob 

pena de se presumir o seu desinteresse em aventado ato em caso de não 

comparecimento. 3. No mais, constato que outra das herdeiras reside 

nesta comarca, razão pela qual poderá comparecer à secretaria deste 

juízo para assinar o termo de renúncia judicial. 4. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006572-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MORENO DOS SANTOS (REQUERENTE)

APARECIDO DOS SANTOS MOTA (REQUERENTE)

JOSE ANTONIO DOS SANTOS MORENO (REQUERENTE)

SEBASTIAO DOS SANTOS MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DURVALINA DOS S MORENO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1006572-61.2017.8.11.0006. REQUERENTE: PEDRO MORENO DOS 

SANTOS, APARECIDO DOS SANTOS MOTA, SEBASTIAO DOS SANTOS 

MORENO, JOSE ANTONIO DOS SANTOS MORENO REQUERIDO: 

DURVALINA DOS S MORENO Vistos. 1. Considerando o lapso temporal 

entre o pedido do id. 20931108 e a presente data, INTIME-SE o 

inventariante, por meio do seu causídico constituído, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste interesse no prosseguimento do feito, 

cumprindo a determinação de fls. 219, sob pena de remoção (art. 622, II, 

do CPC). 2. Decorrido o prazo, sem manifestação, INTIMEM-SE todos os 

sucessores do espólio (cônjuge, herdeiro, testamenteiro, cessionário, 

etc.), para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem interesse no cargo 

de inventariante, sob pena de extinção e arquivamento, caso ninguém 

manifeste interesse. 3. Deverá o inventariante, no mesmo prazo, anexar 

as procurações dos demais herdeiros, bem como a guia do ITCD ou 

isenção e plano de partilha. 4. Nos termos do provimento nº 56/2016 – 

CNJ, deverá a parte autora trazer aos autos certidão de inexistência de 

testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – 

Centro Notarial de Serviços Compartilhados. 5. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001166-54.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE ARRUDA DE SOUZA (REQUERENTE)

FABIA ARRUDA DE SOUZA (REQUERENTE)

FABIANA KARLA ARRUDA DE SOUZA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO DE SOUZA (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1001166-54.2020.8.11.0006. INVENTARIANTE: FABIANA KARLA ARRUDA 

DE SOUZA REQUERENTE: FABIA ARRUDA DE SOUZA, FABIANE ARRUDA 

DE SOUZA ESPÓLIO: CARLOS ROBERTO DE SOUZA Vistos. 1. RECEBO a 

inicial, por estarem presentes os requisitos dos arts. 319, 320 e 610 do 

CPC/2015. 2. DEFIRO o pedido de justiça gratuita. 3. Conforme regra do 

parágrafo único do artigo 617, NOMEIO INVENTARIANTE a própria parte 

requerente, que prestará compromisso em 05 (cinco) dias e primeiras 

declarações nos 20 (vinte) dias subseqüentes conforme artigo 620, sob 

pena de remoção ex vi artigo 622, I, todos do CPC/2015. 4. Sendo de 

interesse do(a) inventariante, junto às primeiras declarações, pode ser 

aportado o plano de partilha amigável (art. 651, CPC). 5. Na mesma 

oportunidade, devem ser apresentadas aos autos, as certidões negativas 

das Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida pela Procuradoria 

Geral do Estado) e Municipal. 6. Nos termos do provimento nº 56/2016 – 
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CNJ, deverá a parte autora trazer aos autos certidão de inexistência de 

testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – 

Centro Notarial de Serviços Compartilhados. 7. Apresentadas as primeiras 

declarações, forte no artigo 626 do CPC/2015, CITE-SE para os termos do 

inventário e da partilha o cônjuge, o companheiro, os herdeiros, os 

legatários, o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente e, 

se houver testamento, também o testamenteiro, observando a diligente 

gestora judicial os dizeres do referido artigo. 8. INTIME-SE a Fazenda 

Pública, (CPC art. 626), manifestando-se ela sobre os valores e podendo, 

se deles discordar, juntar provas de cadastro, em 20 (vinte) dias (art. 629 

do CPC) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados 

(art. 634 do CPC), manifestando-se expressamente. 9. Concluídas 

referidas citações, conforme preconizado no artigo 627, do CPC/2015, o 

feito aguardará em cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para 

que as partes possam dizer sobre as primeiras declarações, sendo que a 

Fazenda Pública, no prazo de 30 (trinta) dias, informará ao juízo o valor 

dos bens de raiz descritos nas primeiras declarações, assim o fazendo 

com base no seu cadastro imobiliário consoante artigo 629 do CPC/2015. 

10. Superado os prazos encimado, CERTIFIQUE-SE sobre as citações e 

manifestações das partes interessadas quanto às primeiras declarações, 

bem como, sobre a concordância ou impugnação dos valores dos bens de 

raiz pela Fazenda Pública. 11. Havendo concordância, quanto às primeiras 

declarações e, quanto aos valores, DETERMINO a lavratura do termo de 

últimas declarações (CPC, art. 636), intimando-se o inventariante para 

prestá-las com o plano de partilha, caso haja este último. 12. Após, digam 

as partes, em quinze (15) dias (CPC, art. 637). 13. Se concordes, ao 

cálculo do tributo e digam todas as partes, em 05 (cinco) dias e, em 

seguida, a Fazenda Pública (CPC, art. 638). 14. Por fim, consigno que, de 

acordo com o art. 654, do CPC, a existência de dívida para com a Fazenda 

Pública não impedirá o julgamento da partilha, desde que o seu pagamento 

esteja devidamente garantido. 15. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000873-84.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. D. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA OAB - MT25974/O (ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO(A))

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES SENTENÇA Processo: 

1000873-84.2020.8.11.0006. REQUERENTE: MARCELO PINTO GOMES 

REQUERIDO: MIRIAN SIQUEIRA DE MELO Sentença Divórcio Litigioso – 

Separação de fato – Réu concorda –– Ausência de bens – Ausência de 

filhos – Conjunto probatório harmônico – Procedência da ação. Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Divórcio Direto Litigioso proposta por MARCELO 

PINTO GOMES em face de MIRIAN SIQUEIRA DE MELO GOMES. 2. Citada, a 

requerida manifestou concordância com o pleito de divórcio (id 30025061). 

3. As partes manifestaram inexistirem bens a inventariar, bem como a 

ausência de filhos. 4. Vieram os autos conclusos. É o relato do 

necessário. Fundamento e DECIDO. 5. Inicialmente, verifico que a demanda 

não carece de dilação probatória, vez que as provas acostadas nos autos 

são suficientes para o julgamento do feito, dessa forma, nos termos do 

art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado do pedido. 6. Não 

havendo preliminares e nem outros pormenores, passa-se, desde logo, ao 

mérito da demanda. 7. No caso vertente, por circunstâncias adversas as 

partes estão separadas de fato, impossibilitada a vida em comum, dando 

azo ao divórcio, conforme a EC nº 66/2010, que excluiu qualquer restrição 

para a concessão do divórcio, que deve ser concedido sem prévia 

separação e sem a exigência de prazos, posto que o § 6º do art. 226 da 

Constituição Federal, então, passou a vigorar, a partir de 13 de julho de 

2010 da seguinte forma: “O casamento civil pode ser dissolvido pelo 

divórcio”. 8. Portanto, para a decretação do divórcio atualmente, basta 

apenas a vontade de uma das partes, não precisando mais de 

comprovação do decurso de tempo da separação de fato ou 1 (um) ano 

do trânsito em julgado do decreto de separação judicial, consoante dispõe 

o art. 1580 do Código Civil. 9. Quanto à alteração do nome da requerida, 

existindo nos autos requerimento expresso sobre o interesse da Autora 

para que seja excluído o sobrenome, eis que direito personalíssimo, 

impõe-se a alteração. 10. Ante ao exposto, com fulcro nos arts. 487, I do 

Código de Processo Civil e art. 226, § 6º da Constituição Federal, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos e, assim, DECLARO judicialmente a dissolução 

do vínculo conjugal entre as partes MARCELO PINTO GOMES e MIRIAN 

SIQUEIRA DE MELO GOMES, e DECRETO o DIVÓRCIO com seus 

consectários civis e religiosos. 11. Sem custas, eis que as partes são 

beneficiárias da justiça gratuita. 12. CIÊNCIA ao presentante do Ministério 

Público. 13. Certificado o trânsito, ARQUIVE-SE com as baixas e 

anotações de estilo ut CNGC. 14. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 15. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

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

Processo Número: 1003438-55.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. K. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. D. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1003438-55.2019.8.11.0006. AUTOR(A): MARCOS KLEBER DA SILVA 

REU: MAYRA FERREIRA DA SILVA Vistos. 1. CONCEDO, novamente, 

oportunidade à parte requerente para emendar a petição inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, devendo juntar aos autos sentença proferida na ação 

de alimentos envolvendo as partes, vez que o documento colacionado se 

refere à ação de execução de alimentos, sob pena de indeferimento da 

petição inicial (art. 321, parágrafo único e art. 485, incisos I, do CPC/2015). 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003872-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

SIMIAO SERAFIM DA SILVA (REPRESENTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL 

DE INTIMAÇÃO/TERCEIROS/INTERESSADOS Prazo do Edital: 20 Dias 

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

ASSUNCAO SANTOS PROCESSO n. 1003872-78.2018.8.11.0006 Valor da 

causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO 

ATIVO: Nome: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido POLO PASSIVO: FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, do inteiro teor da Sentença 

proferida nos autos supra identificado, que segue abaixo trancrita, 

conforme petição e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento (art. 

523 de seguintes do CPC). SENTENÇA: Vistos etc. Trata-se de ação de 

interdição c/c liminar proposta pelo Ministério Público que objetiva a 

interdição de Simião Seraphim da Silva, devidamente qualificado nos autos. 

Narra o Requerente, em síntese, que o idoso qualificado nos autos 

apresenta patologia que a impossibilita de reger sua vida de forma 

independente (CID R40), uma vez que a sua saúde requer cuidados 

contínuos. Narra, ainda, que o idoso é residente do “Lar Servas de Maria”, 

situado neste município e em virtude de ser incapaz de reger seus 

próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a Sra. Maria Ernesta 

Mineiro, que prestará serviços à respectiva instituição, deseja se tornar 

curadora especial deste para prestar-lhe a assistência privada. 

Acostados à inicial vieram os documentos pertinentes. Recebida a inicial, 

foi determinado a realização de inspeção judicial (ID 15717555). Realizada 

a inspeção judicial e determinado a intimação da Defensoria Pública para 

apresentar impugnação (ID 16905798). A Defensoria Pública impugnou por 

negativa geral (ID 17170893) e pugnou pela improcedência do pedido 
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formulado. O Ministério Público manifestou pela procedência do pedido 

formulado na inicial para substituição da curatela definitiva de Simião 

Seraphim da Silva à Maria Ernesta Mineiro (ID 18040306). É O RELATÓRIO. 

DECIDO. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em 

seu artigo 2ª, define pessoa com deficiência como “aquela que tem 

impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas”. A principal inovação trazida pela referida lei é 

estabelecida em seu artigo 6º, ao dispor que “a deficiência não afeta a 

plena capacidade civil da pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor 

do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são 

mais considerados absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo 

havido a expressa revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código 

Civil, sendo considerados absolutamente incapazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, a partir de então, apenas os menores 

de 16 (dezesseis) anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que o 

interditando é portador de enfermidade que lhe dificulta a locomoção e a 

manifestação de sua vontade, sendo certo que a interdição é medida 

necessária à garantia de sua qualidade de vida. Compulsando os autos, 

verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, pois, examinado todas as 

provas colhidas, concluiu-se que o interditando apresenta anomalia que a 

impede de exercer, por si só, os atos da vida civil. Ademais, resta 

devidamente comprovado nos autos que a função de cuidar e zelar pelos 

interesses do interditado será exercida pela Sra. Maria Ernesta Mineiro e 

ante sua predisposição em representá-lo, a procedência do pedido é 

medida que se impõe. Nesse sentido, dispõe o artigo 1.767 do Código Civil, 

que estão sujeitos à curatela “aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade”, o que se aplica ao 

interditando. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim 

de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Simião Seraphim da Silva, declarando-o 

relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

limitando-se aos atos de conteúdo negocial e patrimonial, na forma do 

artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, 

do Código Civil, nomeio-lhe curadora Maria Ernesta Mineiro. Em 

consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e 

no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão no 

Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 dias. Transitado em julgado, expeça-se o termo 

de curatela definitiva e, em seguida, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Sem custas, nos termos do art. 3º, inciso IV, da lei 

nº 7.603/2001. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Ciência ao 

Ministério Público. Às providências. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

é contado do término do prazo deste edital. 2. Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação 

(Art. 523 §3º, CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

JOANA APARECIDA SILVA ASSUNCAO, digitei. Cáceres-MT, 13 de agosto 

de 2019. JACKLINE MÁRCIA DIAS TINGO Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001170-91.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. C. (REQUERENTE)

M. D. D. A. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO MONEZI BENEVIDES OAB - MT25976/O (ADVOGADO(A))

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

PIERRO DE FARIA MENDES

 

0 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1001170-91.2020.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA DAS DORES ALVES 

CORREA, JOSE MILTON CORREA Vistos. 1. INTIME-SE a parte autora, 

através de seu advogado, para que, em 15 (quinze) dias, apresente aos 

autos documentos que comprovem a propriedade ou posse do bem imóvel 

descrito na inicial, sob pena de não homologação. 2. Caso a aquisição da 

propriedade tenha se dado de modo informal, como grande parte dos 

casos apresentados nesta Comarca, DETERMINO que a parte autora 

emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando a devida 

explicação e alterando o acordo, fazendo nele constar que que a doação 

às filhas do casal se referem a eventual direito existente sobre o bem, 

resguardado direito de terceiros. 3. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

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

Processo Número: 1001178-68.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA CRISTINA MARTINS DA SILVA OAB - MT26898/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE GUEDES GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1001178-68.2020.8.11.0006. REQUERENTE: EDUARDO GARCIA 

REQUERIDO: IVONE GUEDES GARCIA Vistos. 1. EDUARDO GARCIA, 

qualificado nos autos, requer o levantamento do saldo existente em conta 

junto a Caixa Econômica, em nome da sua genitora IVONE GUEDES 

GARCIA, falecida em 31.08.2008. 2. Compulsando os autos, verifico que 

os demais herdeiros renunciaram seus respectivos quinhões em favor do 

requerente, conforme consta nos documentos que instruem a exordial. 3. 

Todavia, imperioso mencionar que a renúncia somente pode ser efetivada 

por escritura pública ou por termo judicial, conforme disposto no art. 1.806 

do Código Civil. 4. Consta da certidão de óbito que a falecida além do 

requerente e dos dois outros herdeiros, possuía um filho de nome Eder, já 

falecido, entretanto, não foi juntada a certidão de óbito deste e nem 

informado se o mesmo deixou herdeiros. 5. Diante do exposto, INTIME-SE o 

requerente para, no prazo de 30 (trinta) dias, regularizar a representação 

processual dos demais herdeiros ou apresentar escritura pública ou termo 

judicial de renúncia destes, bem como juntar certidão de óbito do filho 

falecido da “de cujus” e informar se o mesmo possui descendente para 

representa-lo, sob pena de indeferimento da inicial. 8. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004867-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI HAYASHIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PALMA DIAS OAB - MT0003523S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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LUIZA HAYASHIDA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1004867-28.2017.8.11.0006. REQUERENTE: SIDNEI HAYASHIDA 

INVENTARIADO: LUIZA HAYASHIDA Vistos. 1. INTIME-SE a inventariante 

pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste 

interesse no prosseguimento do feito, cumprindo a determinação de fls. 

219, sob pena de remoção (art. 622, II, do CPC). 2. Decorrido o prazo, sem 

manifestação, INTIMEM-SE todos os sucessores do espólio (cônjuge, 

herdeiro, testamenteiro, cessionário, etc.), para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestarem interesse no cargo de inventariante, sob pena de 

extinção e arquivamento, caso ninguém manifeste interesse. 3. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002550-86.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA SILVA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO MONEZI BENEVIDES OAB - MT25976/O (ADVOGADO(A))

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

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1002550-86.2019.8.11.0006. REQUERENTE: NAYARA SILVA GARCIA 

Vistos. 1. Trata-se de inventário dos bens deixados por Eraldo Conceição 

Garcia, falecido em 24 de julho de 2018. 2. A inventariante formulou pedido 

à ref. 26407588, a fim de que seja expedido alvará de autorização para a 

venda da motocicleta Honda/CG125 FAN KS, placa NPI7804, RENAVAM 

337226334, ANO 2011/2011 e do barco “GARCIA II”, (casco) de Alumínio, 

medindo 5 metros, ano 1986, 3 passageiros, inscrição nº 

482M2002001968, data da inscrição 20/09/2002. 3. Antes de deliberar 

acerca do pedido, entendo que todos os herdeiros devem ser intimados 

para se manifestarem, eis que não estão representados nos autos e não 

renunciaram à herança por escritura pública ou termo judicial. 4. Ante ao 

exposto, forte no artigo 626 do CPC/2015, CITE-SE e INTIME-SE todos os 

herdeiros, para os termos do inventário e da partilha, bem como para se 

manifestarem acerca do pedido de alvará (id. 26407588), em até 10 (dez) 

dias. 5. INTIME-SE a inventariante para, também no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar aos autos as certidões negativas das Fazendas Públicas 

Federal, Estadual (expedida pela Procuradoria Geral do Estado) e 

Municipal. 6. Nos termos do Provimento nº 56/2016 – CNJ, deverá a parte 

autora trazer aos autos certidão de inexistência de testamento deixado 

pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – Centro Notarial de 

Serviços Compartilhados. 7. INTIME-SE a Fazenda Pública (CPC art. 626), 

manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se deles discordar, 

juntar provas de cadastro, em 20 (vinte) dias (art. 629 do CPC), ou atribuir 

valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (art. 634 do CPC), 

manifestando-se expressamente. 8. Concluídas referidas citações, 

conforme preconizado no artigo 627, do CPC/2015, o feito aguardará em 

cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para que as partes 

possam dizer sobre as primeiras declarações, sendo que a Fazenda 

Pública, no prazo de 30 (trinta) dias, informará ao juízo o valor dos bens 

de raiz descritos nas primeiras declarações, assim o fazendo com base 

no seu cadastro imobiliário consoante artigo 629 do CPC/2015. 9. 

Superados os prazos encimados, CERTIFIQUE-SE sobre as citações e 

manifestações das partes interessadas quanto às primeiras declarações, 

bem como sobre a concordância ou impugnação dos valores dos bens de 

raiz pela Fazenda Pública. 10. Havendo concordância, quanto às primeiras 

declarações e, quanto aos valores, DETERMINO a lavratura do termo de 

últimas declarações (CPC, art. 636), intimando-se o inventariante para 

prestá-las com o plano de partilha, caso haja este último. 11. Após, digam 

as partes, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 637). 12. Se concordes, ao 

cálculo do tributo e digam todas as partes, em 05 (cinco) dias e, em 

seguida, a Fazenda Pública (CPC, art. 638). 13. Por fim, CONSIGNO que, 

de acordo com o art. 654, do CPC, a existência de dívida para com a 

Fazenda Pública não impedirá o julgamento da partilha, desde que o seu 

pagamento esteja devidamente garantido. 14. CUMPRA-SE, providenciando 

e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003260-09.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES (REQUERENTE)

BRUNA ERIKA SOARES NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALOISIO NEVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1003260-09.2019.8.11.0006. REQUERENTE: BRUNA ERIKA SOARES 

NEVES, EDILAINE APARECIDA SOARES REQUERIDO: ALOISIO NEVES DA 

SILVA Vistos. 1. DEFIRO o pedido constante no Id. 27561735, concedendo 

o prazo de 30 (trinta) dias para que a parte requerente junte aos autos a 

certidão negativa municipal. 2. Com a juntada, façam os autos conclusos. 

3. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação, INTIME-SE a 

inventariante pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste interesse no prosseguimento do feito, sob pena de remoção 

(art. 622, II, do CPC). 4. Decorrido o prazo encimado sem manifestação, 

INTIMEM-SE todos os sucessores do espólio (cônjuge, herdeiro, 

testamenteiro, cessionário, etc.), para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem interesse no cargo de inventariante, sob pena de extinção e 

arquivamento, caso ninguém manifeste interesse. 5. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito Juiz(a) de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003936-54.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

JUSTIMIANA ARTIAGA POICHE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA COMARCA DE CÁCERES (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico n.º 

1003936-54.2019.8.11.0006. Vistos 1. Diante das manifestações do 

Ministério Público Estadual aos Ids. 2914015 e 26824688, CERTIFIQUE-SE 

quanto aos atos praticados por este Juízo e PROCEDA-SE à devolução da 

missiva ao juízo deprecante nos termos da decisão de Id. 21627749. 2. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004406-85.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PIO LEITE DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SODRE DE MORAES OAB - MT17612-O (ADVOGADO(A))

MARIANNA DE MENDONCA OAB - MT8006-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE OFICIAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Elet rônico Judic ia l  n . 

1004406-85.2019.8.11.0006. Vistos. 1. CUMPRA-SE integralmente o 

despacho de Id. 28484799 com a expedição do competente edital de 

citação. 2. Em caso de revelia, com fundamento no art. 72, inciso II e 

parágrafo único do CPC/2015 NOMEIO como curadora especial da parte 
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requerida a Defensoria Pública desta comarca que deverá ser intimada 

pessoalmente da nomeação com o encaminhamento dos autos. 3. Por fim, 

CERTIFIQUE-SE quanto à devolução da missiva junto ao juízo deprecado. 

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002685-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON MENDONCA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1002685-35.2018.8.11.0006. Vistos. 1. Em análise detida ao feito, verifico 

que, conforme termo de audiência de Id 19389038, consta que a parte 

autora fora submetida à perícia médica, no entanto, não há nos autos a 

cópia do laudo pericial. 2. Isto posto, PROMOVA-SE a escrivania diligência 

junto ao CEJUSC para que se possível promova a juntada do referido laudo 

nos autos. 3. Após, CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS CONCLUSOS 

para ulteriores deliberações. 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo 

o necessário com celeridade. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001136-19.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEIDSON MIRANDA DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001136-19.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: KEIDSON MIRANDA DE 

MORAES Vistos. 1. INTIME-SE a parte requerente com a finalidade de 

emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo juntar 

aos autos comprovante de recolhimento das custas processuais, sob 

pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único e art. 485, incisos I, do 

CPC/2015). 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005326-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS ALVES DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico n.º 

1005326-93.2018.8.11.0006. Vistos 1. Ao Id. 23695390 pugna a parte 

requerente pela pesquisa do atual endereço da parte requerida através 

dos sistemas disponíveis pelo juízo. 2. No ponto, INDEFIRO o pedido em 

questão, uma vez que aquela não comprovou ter esgotado todos os meios 

extrajudiciais para localizar o endereço da parte demandada. 3. Sobreleva 

registrar que o entendimento deste juízo em relação a tais pleitos é no 

sentido de deferir apenas quando houver demonstração pela parte 

interessada de que foram realizadas todas as buscas possíveis quando a 

informação não foi alcançada. 4, Deve, inclusive, a parte demonstrar suas 

diligências em busca das informações – que são de seu único e exclusivo 

interesse – como, por exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, 

cadastros de lojistas, sistemas informatizados, entre outras formas. 5. Isto 

posto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

diligenciar na busca do endereço dos demandados ou pugnar o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito. 6. Havendo indicação do atual paradeiro da parte requerida e do 

veículo, EXPEÇA-SE o necessário para realização da busca e apreensão 

e citação. 7. Todavia, transcorrido “in albis” o prazo acima, CERTIFIQUE-SE 

nos autos e FAÇA-OS CONCLUSOS para ulteriores deliberações. 8. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001091-15.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS DOS SANTOS SANCHES OAB - MS24165-A (ADVOGADO(A))

GUILHERME FERREIRA DE BRITO OAB - MS9982-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1001091-15.2020.8.11.0006. Vistos. 1. Em atenção a certidão de Id. 

30539679, face a natureza da perícia médica a ser realizada, NOMEIO 

como perito o médico Dr.º JONES ANGELO BISINELLA, CRM: 1227, 

podendo ser encontrado na Clínica Socorrito - Av. Gen. Osório, 95 - 

Centro, Cáceres - MT, Telefone: (65) 3223-1849, para a realização da 

aludida perícia, devendo atender aos quesitos elencados aos Ids. 

30487019 e 30487024. 2. Assim, visto que há valor no importe de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais) referente aos honorários já depositado 

nos autos de origem, conforme descrito no Id. 30487040, INTIME-SE o 

perito nomeado para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste sua 

expressa aceitação quanto à realização da perícia informando data, 

horário e local para realização dos trabalhos, devendo encaminhar junto a 

sua manifestação cópia do currículo com comprovação de especialização 

e o endereço eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais, 

nos termos do §2º do art. 465, do CPC/2015. 3. Havendo aceitação e 

sendo fornecidas as informações acima, INTIMEM-SE as partes para 

manifestarem o que entenderem pertinente no prazo de 5 (cinco) dias. 4. 

Realizada a perícia médica, FIXO o prazo de 15 (quinze) dias para a 

entrega do laudo pericial. 5. Após a entrega do referido laudo, 

CUMPRA-SE na íntegra a decisão exarada ao Id. 30535660. 6. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000611-08.2018.8.11.0006

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:

CLARA LUCIA GARCIA DA CRUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

 

.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000459-86.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIO OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA OAB - MT27311/O 

(ADVOGADO(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES CERTIDÃO E IMPULSIONAMENTO Certifico que 

a contestação apresentada é tempestiva. Com efeito impulsiono os autos, 

com o fito de que a parte autora, no prazo legal, acoste ao feito 

réplica/impugnação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006931-40.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEODINEIA FATIMA MAGALHAES DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALISSA GABRIELA CASTRILLON MACEDO OAB - MT26858/O 

(ADVOGADO(A))

MARIANA RIBEIRO CARVALHO BARBOSA LIMA OAB - MT26763/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO E IMPULSIONAMENTO Certifico que a contestação retro 

apresentada é tempestiva. Com efeito impulsiono os autos para intimar a 

parte autora, com o fito de que, no prazo legal, acoste ao feito 

réplica/impugnação.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003383-07.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

STATUS BIKE INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO FERNANDO HESS DE SOUZA OAB - SC4586 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME COMERCIO DE PECAS PARA BICICLETAS E MOTOCICLETAS LTDA - 

ME (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Elet rônico Judic ia l  n . 

1003383-07.2019.8.11.0006. Vistos. 1. PROMOVA-SE a retificação dos 

autos fazendo constar no polo passivo da demanda a pessoa de DIONEIS 

MICHENER VILELA FARIAS. 2. CITE-SE o requerido nos mesmos termos do 

despacho de Id. 21282839. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001712-46.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA GRAZIELA ARRUDA ACOSTA (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico n.º 

1001712-46.2019.8.11.0006. Vistos 1. Ao Id. 26473812 pugna a parte 

requerente pela pesquisa do atual endereço da parte autora através dos 

sistemas disponíveis pelo juízo. 2. No ponto, INDEFIRO o pedido em 

questão, uma vez que a parte autora não comprovou ter esgotado todos 

os meios extrajudiciais para localizar o endereço da parte demandada. 3. 

Sobreleva registrar que o entendimento deste juízo em relação a tais 

pleitos é no sentido de deferir apenas quando houver demonstração pela 

parte interessada de que foram realizadas todas as buscas possíveis 

quando a informação não foi alcançada. 4. Deve, inclusive, a parte 

demonstrar suas diligências em busca das informações – que são de seu 

único e exclusivo interesse – como, por exemplo, buscas em cartórios 

extrajudiciais, cadastros de lojistas, sistemas informatizados, entre outras 

formas. 5. Isto posto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, diligenciar na busca do endereço dos demandados ou 

pugnar o que entender de direito, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito. 6. Havendo indicação do atual paradeiro da parte 

requerida, EXPEÇA-SE o necessário para realização de sua citação. 7. 

Todavia, transcorrido “in albis” o prazo acima, CERTIFIQUE-SE nos autos e 

FAÇA-OS CONCLUSOS para ulteriores deliberações. 8. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002193-09.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAPA SERVICOS POSTUMOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA OAB - MT24580-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA SERAFIM ESPINDOLA DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1002193-09.2019.8.11.0006. Vistos. 1. INTIME-SE pessoalmente a parte 

autora para que, nos termos de despacho de Id. 19764807, promova o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. 2. Decorrido “in albis” o prazo, CERTIFIQUE-SE nos 

autos e FAÇA-OS CONCLUSOS. 3. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário com celeridade. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001437-97.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J BATISTA DA SILVA FUNERARIA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA OAB - MT24580-O 

(ADVOGADO(A))

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1001437-97.2019.8.11.0006. Vistos. 1. INTIME-SE pessoalmente a parte 

autora para que, nos termos de despacho de Id. 19760230, promova o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. 2. Decorrido “in albis” o prazo, CERTIFIQUE-SE nos 

autos e FAÇA-OS CONCLUSOS. 3. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário com celeridade. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001179-53.2020.8.11.0006

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:

VALDECIR DELUQUE AGUILAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico nº . 

1001179-53.2020.8.11.0006. Vistos. 1. Nos termos do art. 2º, §4º do 

Provimento nº 22/2016-CGJ, INTIME-SE a parte autora para providenciar o 

pagamento da taxa distribuição e das custas, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 2. Decorrido “in albis” o 
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prazo acima fixado, CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS CONCLUSOS 

para ulteriores deliberações. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo 

o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001167-78.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HASAN O.M.R.P.R.SULUN - ME (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo de código n. 1001167-78.2016.8.11.0006. 

Vistos. 1. Visto que as inúmeras tentativas de citação da parte requerida 

se restaram infrutíferas e o processo já se arrasta por quase 04 anos 

sem seu deslinde, DEFIRO a expedição edital com prazo de 30 (trinta) dias 

para citação do requerido HASAN O.M.R.P.R.SULUN - ME , seguindo-se à 

risca as formalidades do art. 257 do CPC/2015, consignando-se as 

advertências do despacho inicial. 2. Transcorrido o prazo acima sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE. 3. Após, com fundamento no art. 72, inciso 

II e parágrafo único do CPC/2015 NOMEIO como curadora especial da 

parte requerida a Defensoria Pública desta comarca que deverá ser 

intimada pessoalmente da nomeação com o encaminhamento dos autos. 4. 

Na sequência, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar o que entender pertinente. 5. Caso transcorrido “in albis” 

o prazo fixado, INTIME-SE pessoalmente para, no mesmo prazo 

manifestar-se, sob pena de extinção. 6. Decorrido este último, 

CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS CONCLUSOS para demais 

deliberações. 7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001167-78.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HASAN O.M.R.P.R.SULUN - ME (REU)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora, por meio de seu 

advogado, legalmente constituído, para manifestar-se a respeito da 

certidão negativa do Oficial de Justiça, id 9495131, e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Andreia Luzia Carvalho 

Mesquita Garcia Sobrinho Analista Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000837-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

YOSHITOKI YAMAVAKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO OAB - MT24178/O (ADVOGADO(A))

MARIANA PASTURELLI CINTRA OAB - MT20459/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABEL CEBALHO DE SOUZA (EXECUTADO)

SANDRA GISELE TOMAZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo de Judicial Eletrônico nº 

1000837-13.2018.8.11.0006. Vistos. 1. Intimada a se manifestar nos 

autos, a parte autora promoveu a juntada do cálculo atualizado da dívida 

(Ids. 29298050 e 29298051). 2. Isto posto, pelo fato de que o tramite 

processual se deu à revelia, INTIME-SE pessoalmente a parte executada 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o pagamento da 

integralidade da dívida em execução, sob pena de acréscimo de multa de 

10% (dez por cento) e honorários advocatícios no importe de 10% (dez 

por cento), ex vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC/2015. 3. Transcorrido 

o prazo acima sem pagamento voluntário, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE, 

desde já, mandado de penhora e avaliação. 4. Em caso de cumprimento 

espontâneo DEFIRO desde já a expedição do competente alvará para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora. 5. CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que 

transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário iniciar-se-á o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC/2015). 6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. 7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário 

com celeridade. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001061-77.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMBROSINA ASSUNCAO DE BRITO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE JOÃO BENÍCIO BISPO (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico nº . 

1001061-77.2020.8.11.0006. Visto. 1. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE USUCAPIÃO URBANO ajuizada por AMBROSINA ASSUNÇÃO DE BRITO 

em face de ESPÓLIO DE JOÃO BENÍCIO BISPO. 2. De início, presentes os 

elementos que evidenciam a hipossuficiência da parte autora, nos termos 

do art. 98 do CPC, DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça. 3. Estando 

a parte requerida em local incerto, deixo de designar audiência de tentativa 

de conciliação, e DETERMINO tão somente sua citação por edital com 

prazo de 30 (trinta) dias, com as advertências legais. 4. Acaso não 

apresente defesa, NOMEIO o EMAJ/UNEMAT para atuar em sua defesa, na 

condição de curador especial, uma vez que a Defensoria Pública já se 

encontra no polo passivo da ação. 5. CITEM-SE pessoalmente os 

confinantes e, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, eventuais 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos, com fundamento no 

art. 246, §3º do Código de Processo Civil, para, querendo, apresentarem 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias. 6. INTIMEM-SE, por via postal, para 

manifestar eventual interesse na causa, os representantes da Fazenda 

Pública da União, do Estado e do Município, encaminhando-se a cada ente 

cópia da petição inicial e dos documentos que a instruíram. 7. 

CERTIFIQUE-SE a escrivania deste juízo quanto à eventual existência de 

inventário judicial em nome do requerido Antônio Santana da Silva. 8. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002464-18.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEANE DUARTE DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico n.º 

1002464-18.2019.8.11.0006. Vistos. 1. Em que pese a demanda ter sido 

recebida e estar tramitado regularmente nesta Vara, contudo, da 

verificação da inicial, vislumbro a ocorrência de ajuizamento anterior do 

processo de n. 1001372-05.2019.8.11.0006 perante a Terceira Vara Cível 

desta Comarca, referindo-se o mesmo objeto se comparado com a 

presente demanda. 2. Em análise detida daqueles autos, constato que 

foram extintos sem resolução do mérito devido ao não recolhimento da 

taxa judiciárias e custas processuais. 3. Ocorre que o atual Código de 

Processo Civil estabeleceu a seguinte modalidade de prevenção: Art. 286. 

Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: (…) 

II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for 
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reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que 

sejam parcialmente alterados os réus da demanda; (grifo nosso) 4. 

Comentando o dispositivo, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES salienta 

que: “A distribuição por dependência prevista no art. 286, II, do Novo CPC 

tem como objetivo a preservação do princípio do juiz natural. Evita-se que 

o autor abandone ou desista do processo apenas porque não gosta do 

juiz da demanda, já pensando numa repropositura da ação após a 

extinção terminativa do processo. Ainda que essa repropositura seja 

admissível, considerando-se a ausência de coisa julgada material, e desde 

que atendidos os requisitos do art. 486, §1° do Novo CPC, não pode servir 

para o autor escolher o juiz que melhor lhe aproveita.” (Novo CPC 

comentado artigo por artigo. Editora Juspodivm: 2016. Pág. 448). (grifo 

nosso) 5. Com efeito, nota-se que a ação outrora demandada na Terceira 

Vara Cível tinha o mesmo objeto desta demanda de modo que está 

caracterizada a reiteração de pedido. Nesta toada a fim de privilegiar o 

princípio constitucional do juiz natural e a disposição expressa no CPC, o 

deslocamento de competência em favor daquele juízo é a medida que se 

impõe. 6. Assim sendo, tenho que o juízo da Terceira Vara desta Comarca 

é prevento para processar a julgar a presente ação, de modo que, 

DETERMINO a redistribuição destes autos, nos termos do art. 286, II do 

CPC/2015. 7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003270-53.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARTINS NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo de Judicial Eletrônico nº. 

1003270-53.2019.8.11.0006. Sentença. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT ajuizada por JOSÉ 

MARTINS NEVES em face de SEGURADORA LIDER DE CONSORCIOS – 

DPVAT S/A, ambos qualificados no processo. 2. Emenda à inicial é vista 

aos Ids. 21359874 face ao equívoco do causídico no momento da 

propositura da demanda. 3. Em sua petição inicial e documentos (Ids. 

1359889 e anexos) sustenta que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido 

em dezembro/2018 que lhe acarretou lesões graves e invalidez 

permanente, estando limitada desde então para suas ocupações habituais. 

4. Relata ainda que realizou pedido de liberação do seguro DPVAT em 

fevereiro/2019, encaminhando todos os documentos necessários à 

seguradora, entretanto, não obteve resposta. 5. Requer, portanto, a 

condenação da requerida ao pagamento do seguro no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além de custas e honorários 

advocatícios 6. Em decisão inicial de Id. 21580089 o juízo deferiu os 

benefícios da gratuidade da justiça e determinou a citação da requerida 

para audiência de conciliação. 7. Regularmente citada, a requerida 

apresentou contestação (Id. 25707318 e documentos anexos) alegando, 

em síntese, que não há interesse de agir da parte autora, visto que há 

processo administrativo em curso, alega também em sede de preliminar 

que o endereço da residência da parte autora consta em nome diverso. Na 

ocasião apresentou ainda quesitos a serem respondidos pelo perito 

médico. Por fim, pugnou pela improcedência da demanda. 8. A réplica é 

vista ao Id. 26528137, ocasião em que a parte autora rebate os 

argumentos da parte requerida, reiterando pela procedência da demanda. 

9. O laudo pericial é visto ao Id. 27073544, no ato, as partes foram 

submetidas à conciliação, todavia, não houve acordo, conforme termo de 

Id. 27082593. 10. Intimadas a manifestarem provas (Id. 27898745), a parte 

autora pugnou pela antecipação do julgamento (Id. 29143571), enquanto a 

parte requerida (Id. 30101303) apresentou o quantum que entende ser 

devido à parte autora. É o sucinto relato do necessário. Fundamento e 

Decido. 11. De plano, passo ao julgamento antecipado do mérito, com 

fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que 

não há necessidade de dilação probatória. DAS PRELIMINARES 12. Alega 

a parte requerida em sede de preliminar que não há comprovação de que 

a parte autora possui lesões de caráter permanente a serem indenizadas, 

em razão de que havia em curso procedimento administrativo, assevera 

também que não há comprovação de despesas médicas suscetíveis a 

reembolso, por fim, alega que a o endereço da parte autora se encontra 

em nome de terceiro, sendo este necessário para fixação do foro de 

competente. 13. Inicialmente, quanto à existência de procedimento 

administrativo em curso, entendo que, analisando o documento trazido 

pela própria requerida ao Id. 25707319, vislumbro que a carta é datada de 

12/03/2019, sendo claro que no próprio documento que “o prazo para 

análise do pedido de indenização é de até 30 (trinta) dias”, ora, se este é o 

prazo máximo, visto que a demanda fora ajuizada em 19/06/2019, tenho 

que, de grosso modo, se passaram mais de três meses desde o 

recebimento do pedido da autora e ajuizamento da demanda e, mesmo 

assim, a seguradora nãos e prontificou em oferecer um resposta definitiva 

ao autor. Por todo o exposto, entendo que a parte autora possui interesse 

de agir, de modo que, INDEFIRO a preliminar suscitada. 14. Quanto ao 

recebimento das despesas médicas, entendo que a análise deste ponto 

deverá ser abordada no mérito da demanda. Isto posto, INDEFIRO a 

preliminar. 15. A respeito do comprovante de endereço da parte autora, 

entendo que o simples fato de este não estar em seu nome, não significa 

dizer que ali não é sua residência, visto que nos demais documentos é 

visto o mesmo endereço apresentando, como por exemplo, o boletim de 

ocorrência juntado ai Id. 21360020. Deste modo, também INDEFIRO a 

preliminar vindicada. 16. Não havendo questões pendentes de 

saneamento, tenho como SANEADO o feito e passo a fundamentação e ao 

mérito. 17. No caso em tela, verifico que a questão central refere-se ao 

pagamento integral de seguro obrigatório de danos pessoais – DPVAT, em 

decorrência de acidente de trânsito causado por veículo de via terrestre o 

qual resultou a autora lesão corporal incapacitante. 18. O pleito exordial 

apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual dispõe sobre Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais (DPVAT), que visa indenizar todas as pessoas que se 

tornaram vítimas de acidentes de trânsito, ocasionados por veículos que 

circulam em via terrestre, ainda que a vítima venha a ser o condutor do 

próprio veículo sinistrado. 19. Acerca dessa modalidade de seguro, 

Cavalieri leciona: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro, ao 

instituir o seguro obrigatório de responsabilidade civil para os proprietários 

de veículos automotores – DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo 

mais uma hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de 

julho de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a 

indenização mais abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de 

veículos são tão grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, 

estabeleceu esse tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às 

vítimas de acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista 

atropelador. Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro 

deixou de se caracterizar como seguro de responsabilidade civil do 

proprietário para se transformar num seguro social em que o segurado é 

indeterminado, só se tornando conhecido quando da ocorrência do 

sinistro, ou seja, quando assumir a posição de vítima de um acidente 

automobilístico”. 20. Assim, para o recebimento da indenização pretendida 

pela parte autora é necessário que a vítima de acidente de trânsito esteja 

acometida de invalidez permanente total ou parcial que a incapacite para o 

trabalho, inexistindo tais sequelas, impossível o reconhecimento do direito 

à indenização securitária pleiteada. 21. Como sobredito, o seguro 

obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores está 

previsto na Lei n. 6.194/74, que predispõe pagamento de indenização 

decorrente do seguro obrigatório nos casos de morte, invalidez 

permanente e despesas de assistência médica. 22. O disposto pelo artigo 

3º, inciso II, da referida norma prevê que a indenização do seguro DPVAT 

é de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), para o caso de 

invalidez permanente: “Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por 

morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II – até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente”. 23. No caso em 

apreço, a partir da análise da documentação trazida juntamente com a 

petição inicial, aliada a avaliação médica, concluo que há nexo de 

causalidade entre as sequelas observadas e o acidente de trânsito 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 155 de 530



ocorrido. 24. A avaliação médica realizada foi categórica em afirmar que a 

lesão da parte autora foi proveniente de acidente automobilístico, 

apontando, ainda, que a região acometida é: “joelho direito”, o que condiz 

com os documentos médicos apresentados pela autora junto à exordial. 

25. Deste modo, não há que se falar em ausência de nexo causal, 

restando corroborado pelas provas acostadas nos autos. 26. Além dos 

documentos médicos que evidenciam as lesões sofridas, a avaliação 

médica realizada atestou que a parte autora sofreu lesão parcial 

incompleta, gerando dano anatômico e/ou funcional definitivo com 

proporção de 50% (média) no joelho direito. 27. Veja-se que todas essas 

considerações feitas na avaliação médica vão ao encontro dos demais 

documentos constantes dos autos, aduzindo que o aludido exame é 

realizado por profissional capacitado na área médica, não havendo nada 

que desabone o referido trabalho para que não possa servir de prova nos 

autos, tenho que o laudo médico é prova forte aliado às demais para 

demonstrar que a requerente está acometida por invalidez parcial e 

incompleta, porém, permanente. 28. Deste modo, apesar de não estar 

ligado apenas à prova pericial, no caso dos autos, vislumbro que ela é 

essencial e demonstra de maneira clara, o grau e a lesão da parte autora, 

ou seja, foi satisfatoriamente esclarecedora. 29. Pois bem, em se tratando 

de indenização referente ao seguro DPVAT a quantificação do valor a ser 

recebido submete-se à situação adequada a cada caso conforme tabela 

contida na própria legislação. 30. A referida tabela expõe os percentuais 

sobre a importância segurada por órgão ou membro lesado a serem 

considerados na fixação da indenização de seguro obrigatório decorrente 

de invalidez permanente parcial. 31. Partindo dessas premissas, como no 

caso da parte autor houve a perda parcial incompleta, com repercussão 

de 50% (média) no joelho direito, o valor indenizatório in casu deve 

obedecer ao seguinte cálculo: 13.500,00 x 25 % = 3.375,00 x 50% = R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 32. 

Superada a fase de quantificação da indenização referente à lesão 

apresentada, passo à análise do reembolso das despesas médicas e 

suplementares: 33. Preceitua o inciso III, do art. 3º da Lei n. 6.194/1974: 

Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (...) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. 34. A parte autora pugna além 

do recebimento à título de indenização, o ressarcimento das despesas 

suplementares não custeadas pelos SUS, no importe de R$ 1.004,66 (mil e 

quatro reais e sessenta e seis centavos), como meio de comprovação, 

juntou aos Ids. 21360036, 21360266 e 21360270 receituários médicos e 

recibos de compra de medicamentos. 35. Em análise à documentação 

trazida entendo que razão assiste à parte autora, visto que os 

medicamentos, bem como a locação de muletas condizem com os 

receituários médicos apresentados, sendo estes não são compreendidos 

pelo Sistema Único de Saúde – SUS. 36. Assim, visto que a soma dos 

recibos trazidos com a inicial perfaz o total descrito no pedido, isto é, R$ 

1.004,66 (mil e quatro reais e sessenta e seis centavos), sendo este o 

valor a ser ressarcido pela seguradora à título de despesas 

suplementares. Neste sentido o julgamento da Apelação cível 

10325140007023003 TJ/MG, publicado em 08/02/2019: “APELAÇÃO CÍVL 

– AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INVALIDEZ PARIAL 

PERMANENTE – COMPROVAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA DA LEI Nº 

11.945/2009 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – 

DESPESAS MÉDICOS-HOSPITALARES – NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO. (...). 2. As despesas médico-hospitalares referem-se a 

procedimentos e /ou medicamentos diretamente utilizados para o 

restabelecimento da saúde do segurado que sofreu acidente 

automobilístico, a seguradora deve ressarcir a vítima até o valor máximo 

previsto no art. 3º, III, da Lei nº 6.194/1974.” DISPOSITIVO 37. Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da 

inicial CONDENANDO a requerida ao pagamento de indenização referente 

ao seguro DPVAT em favor da autora no valor de R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) sobre o qual 

deverá incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da data de 

citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro, com 

espeque no artigo 3º da Lei n.º 6.194/1974. 38. CONDENO ainda a 

requerida ao pagamento à título de despesas de assistência médica e 

suplementares (DAMS) no valor de R$ 1.004,66 (mil e quatro reais e 

sessenta e seis centavos) sobre o qual incidirá correção monetária pelo 

INPC desde o efetivo desembolso de cada despesa e juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês a contar da data de citação. 39. DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 

487, I, do CPC/2015. 40. Visto que houve sucumbência recíproca 

CONDENO ambas as partes ao pagamento proporcional das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes no importe de R$ 1.000,00 

(mil reais), dos quais caberá a parte autora ao pagamento de 50% 

(suspensa exigibilidade, nos termos do art. 98, do CPC/2015) e, o restante, 

isto é, 50%, a requerida, nos termos do art. 86, do CPC/2015. 41. 

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com as 

anotações e baixas ínsitas na CNGC. 42. Publique-se. Intime-se. 43. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000894-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE KELLY CASTRO SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1000894-31.2018.8.11.0006. Sentença. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO ajuizada por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A em 

desfavor de VIVIANE KELLY CASTRO SANTOS, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe. 2. Afirma a parte requerente que 

firmou junto a parte requerida contrato de financiamento com garantia de 

alienação fiduciária, tendo como objeto do contrato o seguinte bem: 

VEÍCULO MARCA CHEVROLET; MODELO PRISMA ADVANTAGE; CHASSI 

N.º 9BGKF69R0GG165042; ANO/MODELO: 2015/2016; COR: BRANCO; 

PLACA: QBP-5311; RENAVAM 01106182330. 3. Possuindo o referido 

contrato valor inicial em R$ 42.073,74 (quarenta e dois mil e setenta e três 

reais e setenta e quatro centavos), a ser restituído por meio de 52 

prestações mensais, no valor de R$ 838,35 (oitocentos e trinta e oito reais 

e trinta e cinco centavos), sendo que a parte devedora teria deixado de 

cumprir com o pagamento das parcelas a partir de 20/06/2017, o que 

resultou na dívida atualizada R$ 35.873,96 (trinta e cinco mil oitocentos e 

setenta e três reais e noventa e seis centavos). 4. Após tecer suas 

razões de fato e de direito, requereu liminarmente a busca e apreensão do 

veículo. No mérito, pugnou pela procedência da ação, ratificando-se a 

liminar, para o fim de consolidar a propriedade do bem em seu favor. 5. 

Com a inicial (Id. 12013811 e anexos) a parte requerente juntou cópias do 

contrato firmado e notificação extrajudicial da parte requerida. 6. A liminar 

fora deferida pelo juízo ao Id. 12348368. 7. O veículo fora apreendido, 

conforme se extrai da documentação juntada pelo Oficial de Justiça (Id. 

12547770) oportunidade em que a parte requerida fora citada. 8. A parte 

requerida contestou a demanda ao Id. 12769891 suscitando a teoria do 

adimplemento substancial do contrato, requerendo pela improcedência da 

demanda e concessão da gratuidade de justiça. 9. Réplica à contestação 

é vista ao Id. 13009394 rebatendo os argumentos da parte requerida, 

pugnando pelo julgamento procedente da demanda e consolidação do bem 

em sua propriedade. 10. Vieram os autos conclusos. Eis o relato do 

necessário. Fundamento e DECIDO. 11. Em sede de contestação alega a 

parte requerida que houve adimplemento substancial do contrato, bem por 

isso, deve ser a demanda julgada improcedente. 12. Sem mais delongas, já 

é sedimentada pela jurisprudência pátria que a “teoria do adimplemento 

substancial do contrato” não se aplica aos contratos de alienação 

fiduciária, visto que a matéria é totalmente abarcada por legislação própria 

(Decreto Lei n. 911/1969), portanto, não se aplica nestes contratos as 

regras gerais do Código Civil de 2002 por interpretação extensiva. Neste 

sentido eis o julgado do TJ/RJ da Apelação 00160761120178190031 
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abalizado com o entendimento do STJ no REsp 1.622.555: “CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DO 

RÉU. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. Ação de busca e 

apreensão fundada em inadimplemento do Réu quanto às obrigações 

assumidas no contrato de alienação fiduciária julgada improcedente com 

arrimo na teoria do adimplemento substancial. A orientação jurisprudencial 

se consolidou no sentido de não aplicar a teoria do adimplemento 

substancial em contratos de alienação fiduciária, em vista regulação do 

instituto por norma específica, que afasta a incidência do Código Civil. Se o 

decreto-lei nº 911/69 determina de forma expressa a liberação do devedor 

fiduciante exclusivamente com o pagamento integral da dívida, inviável 

adotar a teoria do inadimplemento substancial quando não quitado o mútuo. 

Precedentes da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça. Recurso 

provido.” (grifo nosso) 13. Deste modo, razão não assiste a parte autora, 

ante a inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial ao contrato 

de alienação fiduciária. 14. Pois bem, pela detida análise dos autos e pelos 

documentos trazidos à baila pela parte requerente, restaram provadas: · A 

existência de contrato de abertura de crédito com cláusula de alienação 

fiduciária, tendo por objeto: VEÍCULO MARCA CHEVROLET; MODELO 

PRISMA ADVANTAGE; CHASSI N.º 9BGKF69R0GG165042; ANO/MODELO: 

2015/2016; COR: BRANCO; PLACA: QBP-5311; RENAVAM 01106182330. · 

O inadimplemento e a constituição em mora pela notificação extrajudicial 

(Id. 12013864); · A ausência de purgação da mora. 15. O princípio 

fundamental do direito contratual é o pacta sunt servanda, só derrogado 

diante de condições extraordinárias como caso fortuito ou força maior, 

sendo ônus da parte requerida a comprovação de situações excludentes 

de sua obrigação. 16. Deste modo, não sendo comprovados pela parte 

requerida fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte 

autora, ou ainda, efetuado a purgação da mora, nos termos do § 1º, do 

art. 3º do Decreto Lei n.º 911/69, impõe-se o deferimento da pretensão 

exordial, com a consequente consolidação da propriedade e posse plena 

e exclusiva do bem em favor da parte credora. DISPOSITIVO 17. Por todo 

o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e consolido nas mãos da 

parte requerente o domínio e a posse plena e exclusiva, já concedida na 

liminar sobre o VEÍCULO MARCA CHEVROLET; MODELO PRISMA 

ADVANTAGE; CHASSI N.º 9BGKF69R0GG165042; ANO/MODELO: 

2015/2016; COR: BRANCO; PLACA: QBP-5311; RENAVAM 01106182330, 

concedendo a venda pela requerente nos termos do Decreto Lei n.º 

911/69. 18. Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com exame 

de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015. 19. INDEFIRO a 

gratuidade de justiça pela parte requerida, visto que não trouxe com a 

contestação qualquer elemento que demonstre a hipossuficiência de 

recursos, sendo a mera declaração de pobreza insuficiente para tanto. 

20. Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENO a parte 

requerida ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como nas custas 

e despesas processuais, nos termos do artigo 85, §2° do CPC/2015. 21. 

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com as 

anotações e baixas ínsitas na CNGC. 22. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 23. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001553-06.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ LAUDO PAZ LANDIM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico nº . 

1001553-06.2019.8.11.0006. Sentença. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO 

MONITÓRIA ajuizada por ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PROVIDENCIA 

AZUL – COLEGIO IMACULADA CONCEIÇÃO em face de LUIZ LAUDO PAZ 

LANDIM, ambos qualificados nos autos 2. Em sua inicial (Id. 18238908 e 

anexos) alega, em síntese, a parte autora ser credora da parte requerida 

na importância atualizada R$ 24.218,00 (vinte e quatro mil, duzentos e 

dezoito reais) decorrentes de contrato de prestação de serviços 

educacionais. 3. Despacho de Id. 19760597 o juízo recebeu a inicial e 

determinou a citação da parte requerida, sendo esta devidamente citada 

consoante certificado ao Id. 20546285. 4. Termo de sessão de conciliação 

é visto ao Id. 21335992, ocasião em que não houve a tentativa de 

conciliação em razão do não comparecimento do requerido. 5. Conforme 

certificado ao Id. 22142109 a parte requerida não efetuou o pagamento da 

dívida, deixando transcorrer in albis o prazo para defesa. 6. A parte 

autora ao Id. 22408379 e 22408745 manifestou pela conversão da 

demanda monitória em ação executiva. 7. Ao Id. 22693589 a parte 

requerida apenas juntou procuração outorgando poderes ao seu 

advogado. É o sucinto relato do necessário. Fundamento e Decido. 8. 

Conforme se extrai dos autos, em que pese a parte requerida ter sido 

devidamente citada, contudo, não realizou o pagamento do débito e nem 

ofereceu defesa, configurando assim sua revelia. 9. Desta forma, não 

havendo questões preliminares a serem analisadas e sendo 

desnecessária a dilação probatória, DECLARO SANEADO o feito e passo 

ao julgamento antecipado da demanda na forma do art. 355, II, do 

CPC/2015. 10. Não obstante a aplicação dos efeitos da revelia, a petição 

inicial esta respaldada em prova cabal da existência da obrigação da parte 

requerida (Ids. 18238927 e 18239148). 11. De acordo com o disposto no 

artigo 700 do CPC/2015 para o manuseio da ação monitória é 

indispensável que o autor tenha constituída em seu favor prova escrita 

sem eficácia de título executivo, da qual extraia a pretensão ao 

recebimento de pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa 

fungível ou de determinado bem móvel ou imóvel, e ainda, o adimplemento 

de obrigação de fazer ou de não fazer: “Art. 700. A ação monitória pode 

ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem 

eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o 

pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou 

infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de 

fazer ou de não fazer.” 12. Nas palavras de Daniel Amorim Assumpção 

Neves: “Costuma a doutrina afirmar que a característica principal do 

procedimento monitório é a oportunidade concedida ao credor de, munido 

de uma prova literal representativa de seu crédito, abreviar o iter 

processual para obtenção de um título executivo. Assim, aquele que 

possui uma prova documental de um crédito, desprovida de eficácia 

executiva, pode ingressar com a demanda monitória...”. (Novo Código de 

Processo Civil Comentado- Salvador: Ed. JusPodium, 2016). 13. Na lição de 

Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero: “Quando se exige a prova 

escrita, como requisito para a propositura da ação monitória, não se 

pretende que o credor demonstre o seu direito estreme de dúvida, como 

se fosse um direito líquido e certo. Ao contrário, a prova escrita necessita 

fornecer ao juiz apenas certo grau de probabilidade acerca do direito 

alegado em juízo. Em suma: o cabimento da ação monitória depende de 

prova escrita que sustente o crédito – isto é, de prova que, sem 

necessitar demonstrar o fato constitutivo, mereça fé em relação à sua 

autenticidade e eficácia probatória – e que não constitua título executivo.” 

(Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo – 4ª Edição Revista, 

Atualizada e Ampliada – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012 – 

Pg.950). 14. Sem dúvidas, para a propositura da ação monitória é 

imprescindível a possibilidade de se inferir da prova documental 

apresentada pela parte autora a liquidez do crédito, cujo pagamento é 

pleiteado. 15. No caso dos autos os documentos acostados corroboram 

para procedência da ação, visto que a parte autora apresentou prova 

hábil a instruir o mandado injuntivo, acostando aos autos os “contratos de 

prestação de serviços educacionais” devidamente assinados pela parte 

requerida (Ids. 18238927 e 18239148), o que não foi impugnado e ainda, 

demonstrativo atualizado da dívida (Id. 18239174) que aliados à revelia da 

parte requerida, levam a procedência da demanda. DISPOSITIVO 16. 

Diante do exposto, com fulcro no art. 701, §2º, do Código de Processo 

Civil JULGO PROCEDENTE a presente ação monitória e CONSTITUO de 

pleno direito o título executivo judicial, CONDENANDO a parte requerida a 

pagar a parte autora a importância de atualizada R$ 24.218,00 (vinte e 

quatro mil, duzentos e dezoito reais), devendo os juros e correção 

monetários serem calculados conforme pactuado no documento de Ids. 

18238927 e 18239148. 17. CONDENO ainda o requerido ao pagamento das 

custas processuais e de honorários advocatícios os quais arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre valor da causa. 18. DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015. 19. Certificado o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o demonstrativo 
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atualizado da condenação e promova o cumprimento de sentença. 20. 

Decorrido “in albis” o prazo acima, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE o feito 

com as baixas e anotações ínsitas na CNGC. 21. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

22. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004861-84.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO RIBEIRO DE LIMA (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico nº . 

1004861-84.2018.8.11.0006. Sentença. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO 

MONITÓRIA ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIMENTOS S.A. em 

face de REGINALDO RIBEIRO DE LIMA, ambos qualificados nos autos 2. 

Em sua inicial (Id. 14964099 e anexos) alega, em síntese, a parte autora 

ser credora da parte requerida na importância atualizada R$ 17.099,65 

(dezessete mil noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos) 

decorrentes de contrato de empréstimo para aquisição de veículo. 3. 

Despacho de Id. 14973762 o juízo recebeu a inicial e determinou a citação 

da parte requerida, sendo esta devidamente citada consoante certificado 

ao Id. 18701060. 4. Termo de sessão de conciliação é visto ao Id. 

18954404, ocasião em que não houve a tentativa de conciliação em razão 

do não comparecimento do requerido. 5. Conforme certificado ao Id. 

22320874 a parte requerida não efetuou o pagamento da dívida, deixando 

transcorrer in albis o prazo para defesa. 6. A parte autora ao Id. 22551821 

manifestou pela conversão da demanda monitória em ação executiva. É o 

sucinto relato do necessário. Fundamento e Decido. 7. Conforme se extrai 

dos autos, em que pese a parte requerida ter sido devidamente citada, 

contudo, não realizou o pagamento do débito e nem ofereceu defesa, 

configurando assim sua revelia. 8. Desta forma, não havendo questões 

preliminares a serem analisadas e sendo desnecessária a dilação 

probatória, DECLARO SANEADO o feito e passo ao julgamento antecipado 

da demanda na forma do art. 355, II, do CPC/2015. 9. Não obstante a 

aplicação dos efeitos da revelia, a petição inicial esta respaldada em prova 

cabal da existência da obrigação da parte requerida (Ids. 18238927 e 

18239148). 10. De acordo com o disposto no artigo 700 do CPC/2015 para 

o manuseio da ação monitória é indispensável que o autor tenha 

constituída em seu favor prova escrita sem eficácia de título executivo, da 

qual extraia a pretensão ao recebimento de pagamento de quantia em 

dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel ou 

imóvel, e ainda, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer: 

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com 

base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir 

do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de 

coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento 

de obrigação de fazer ou de não fazer.” 11. Nas palavras de Daniel 

Amorim Assumpção Neves: “Costuma a doutrina afirmar que a 

característica principal do procedimento monitório é a oportunidade 

concedida ao credor de, munido de uma prova literal representativa de seu 

crédito, abreviar o iter processual para obtenção de um título executivo. 

Assim, aquele que possui uma prova documental de um crédito, 

desprovida de eficácia executiva, pode ingressar com a demanda 

monitória...”. (Novo Código de Processo Civil Comentado- Salvador: Ed. 

JusPodium, 2016). 12. Na lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel 

Mitidiero: “Quando se exige a prova escrita, como requisito para a 

propositura da ação monitória, não se pretende que o credor demonstre o 

seu direito estreme de dúvida, como se fosse um direito líquido e certo. Ao 

contrário, a prova escrita necessita fornecer ao juiz apenas certo grau de 

probabilidade acerca do direito alegado em juízo. Em suma: o cabimento da 

ação monitória depende de prova escrita que sustente o crédito – isto é, 

de prova que, sem necessitar demonstrar o fato constitutivo, mereça fé 

em relação à sua autenticidade e eficácia probatória – e que não constitua 

título executivo.” (Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo – 

4ª Edição Revista, Atualizada e Ampliada – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2012 – Pg.950). 13. Sem dúvidas, para a propositura da ação 

monitória é imprescindível a possibilidade de se inferir da prova 

documental apresentada pela parte autora a liquidez do crédito, cujo 

pagamento é pleiteado. 14. No caso dos autos os documentos acostados 

corroboram para procedência da ação, visto que a parte autora 

apresentou prova hábil a instruir o mandado injuntivo, acostando aos 

autos o “instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças” 

devidamente assinado pela parte requerida o que não foi impugnado e 

ainda, demonstrativo atualizado da dívida (Id. 14964147), que aliados à 

revelia da parte requerida, levam a procedência da demanda. DISPOSITIVO 

15. Diante do exposto, com fulcro no art. 701, §2º, do Código de Processo 

Civil JULGO PROCEDENTE a presente ação monitória e CONSTITUO de 

pleno direito o título executivo judicial, CONDENANDO a parte requerida a 

pagar a parte autora a importância de atualizada R$ 17.099,65 (dezessete 

mil noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos), devendo os juros 

e correção monetários serem calculados conforme pactuado no 

documento de Id. 14964147. 16. CONDENO ainda o requerido ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios os quais 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre valor da causa. 17. DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 

487, I, do CPC/2015. 18. Certificado o trânsito em julgado, INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o 

demonstrativo atualizado da condenação e promova o cumprimento de 

sentença. 19. Decorrido “in albis” o prazo acima, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVE-SE o feito com as baixas e anotações ínsitas na CNGC. 20. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 21. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003387-44.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FREE ACTION MONTADORA DE BICICLETAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO FERNANDO HESS DE SOUZA OAB - SC4586 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILMARA DE SOUZA CRUZ 00317835114 (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico nº . 

1003387-44.2019.8.11.0006. Sentença. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO 

MONITÓRIA ajuizada por FREE ACTION MONTADORA DE BICICLETAS 

LTDA. ME. em face de SILMARA DE SOUZA CRUZ, ambos qualificados 

nos autos 2. Em sua inicial (Id. 21196151 e anexos) alega, em síntese, a 

parte autora ser credora da parte requerida na importância atualizada R$ 

11.551,37 (onze mil quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e sete 

centavos) decorrentes de notas fiscais referente a duplicatas mercantis. 

3. Despacho de Id. 21196169 o juízo recebeu a inicial e determinou a 

citação da parte requerida, sendo esta devidamente citada consoante 

certificado ao Id. 22144476. 4. Conforme certificado ao Id. 23206025 a 

parte requerida não efetuou o pagamento da dívida, deixando transcorrer 

in albis o prazo para defesa. 5. A parte autora ao Id. 24095406 manifestou 

pela conversão da demanda monitória em ação executiva. É o sucinto 

relato do necessário. Fundamento e Decido. 6. Conforme se extrai dos 

autos, em que pese a parte requerida ter sido devidamente citada, 

contudo, não realizou o pagamento do débito e nem ofereceu defesa, 

configurando assim sua revelia. 7. Desta forma, não havendo questões 

preliminares a serem analisadas e sendo desnecessária a dilação 

probatória, DECLARO SANEADO o feito e passo ao julgamento antecipado 

da demanda na forma do art. 355, II, do CPC/2015. 8. Não obstante a 

aplicação dos efeitos da revelia, a petição inicial esta respaldada em prova 

cabal da existência da obrigação da parte requerida (Id. 21196169). 9. De 

acordo com o disposto no artigo 700 do CPC/2015 para o manuseio da 

ação monitória é indispensável que o autor tenha constituída em seu favor 

prova escrita sem eficácia de título executivo, da qual extraia a pretensão 

ao recebimento de pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa 

fungível ou de determinado bem móvel ou imóvel, e ainda, o adimplemento 

de obrigação de fazer ou de não fazer: “Art. 700. A ação monitória pode 

ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem 

eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o 

pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou 

infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de 

fazer ou de não fazer.” 10. Nas palavras de Daniel Amorim Assumpção 
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Neves: “Costuma a doutrina afirmar que a característica principal do 

procedimento monitório é a oportunidade concedida ao credor de, munido 

de uma prova literal representativa de seu crédito, abreviar o iter 

processual para obtenção de um título executivo. Assim, aquele que 

possui uma prova documental de um crédito, desprovida de eficácia 

executiva, pode ingressar com a demanda monitória...”. (Novo Código de 

Processo Civil Comentado- Salvador: Ed. JusPodium, 2016). 11. Na lição de 

Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero: “Quando se exige a prova 

escrita, como requisito para a propositura da ação monitória, não se 

pretende que o credor demonstre o seu direito estreme de dúvida, como 

se fosse um direito líquido e certo. Ao contrário, a prova escrita necessita 

fornecer ao juiz apenas certo grau de probabilidade acerca do direito 

alegado em juízo. Em suma: o cabimento da ação monitória depende de 

prova escrita que sustente o crédito – isto é, de prova que, sem 

necessitar demonstrar o fato constitutivo, mereça fé em relação à sua 

autenticidade e eficácia probatória – e que não constitua título executivo.” 

(Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo – 4ª Edição Revista, 

Atualizada e Ampliada – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012 – 

Pg.950). 12. Sem dúvidas, para a propositura da ação monitória é 

imprescindível a possibilidade de se inferir da prova documental 

apresentada pela parte autora a liquidez do crédito, cujo pagamento é 

pleiteado. 13. No caso dos autos os documentos acostados corroboram 

para procedência da ação, visto que a parte autora apresentou prova 

hábil a instruir o mandado injuntivo, acostando aos autos “notas fiscais e 

duplicatas mercantis” devidamente assinadas pela parte requerida o que 

não foi impugnado e ainda, demonstrativo atualizado da dívida (Ids. 

21196169 e 21196171), que aliados à revelia da parte requerida, levam a 

procedência da demanda. DISPOSITIVO 14. Diante do exposto, com fulcro 

no art. 701, §2º, do Código de Processo Civil JULGO PROCEDENTE a 

presente ação monitória e CONSTITUO de pleno direito o título executivo 

judicial, CONDENANDO a parte requerida a pagar a parte autora a 

importância de atualizada R$ 11.551,37 (onze mil quinhentos e cinquenta e 

um reais e trinta e sete centavos), devendo os juros e correção monetária 

serem calculados a partir do vencimento do título. 15. CONDENO ainda a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre valor da 

causa. 16. DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. 17. Certificado o trânsito 

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

dias, apresente o demonstrativo atualizado da condenação e promova o 

cumprimento de sentença. 18. Decorrido “in albis” o prazo acima, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE o feito com as baixas e anotações ínsitas 

na CNGC. 19. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 20. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006921-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ARDAIA CRISTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  E let rônico n . 

1006921-64.2017.8.11.0006. Sentença de Extinção. Vistos. 1. BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. promove AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO em desfavor de ANA ARDAIA CRISTO , ambos qualificados 

nos autos. 2. Após alguns atos processuais, informou a parte autora o 

desinteresse no prosseguimento da vertente demanda, pugnando, assim, 

pela extinção sem resolução do mérito renunciando ao prazo recursal. 3. 

Desnecessária a intimação da parte requerida uma vez que não fora 

citada. 4. É o relato do necessário. 5. Fundamento e DECIDO. 6. 

Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de regra, é 

acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e prévia 

provocação da parte interessada (art. 2º, CPC), dessarte, não mais sendo 

útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário in casu, 

imperioso é extinguir o feito sem mergulhar no mérito da causa. 7. Pelo 

exposto, forte na disposição do inciso VIII do artigo 485 do CPC, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, CONDENANDO a parte 

desistente ao pagamento de custas e despesas processuais 

remanescentes, se houverem, conforme artigo 90 do CPC/2015. 8. 

CERTIFIQUE-SE desde já o trânsito em julgado e ARQUIVEM-SE estes 

autos com as anotações e baixas ínsitas na CNGC. 9. PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. 10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000125-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE CECILIA SILVA DIAS (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico nº . 

1000125-57.2017.8.11.0006. Sentença. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO 

MONITÓRIA ajuizada por ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PROVIDENCIA 

AZUL – COLEGIO IMACULADA CONCEIÇÃO em face de CLEIDE CECILIA 

SILVA DIAS, ambos qualificados nos autos 2. Em sua inicial (Id. 4569607 e 

anexos) alega, em síntese, a parte autora ser credora da parte requerida 

na importância atualizada R$ 10.874,24 (dez mil oitocentos e setenta e 

quatro reais e vinte e quatro centavos) decorrentes de contrato de 

prestação de serviços educacionais. 3. Na decisão de Id. 5526031 o juízo 

recebeu a inicial e determinou a citação da parte requerida, sendo esta 

devidamente citada consoante certificado ao Id. 16870255. 4. Conforme 

certificado ao Id. 17938980 a parte requerida não efetuou o pagamento da 

dívida, deixando transcorrer in albis o prazo para defesa. 5. A parte 

autora ao Id. 18150059 manifestou pela conversão da demanda monitória 

em ação executiva. É o sucinto relato do necessário. Fundamento e 

Decido. 6. Conforme se extrai dos autos, em que pese a parte requerida 

ter sido devidamente citada, contudo, não realizou o pagamento do débito 

e nem ofereceu defesa, configurando assim sua revelia. 7. Desta forma, 

não havendo questões preliminares a serem analisadas e sendo 

desnecessária a dilação probatória, DECLARO SANEADO o feito e passo 

ao julgamento antecipado da demanda na forma do art. 355, II, do 

CPC/2015. 8. Não obstante a aplicação dos efeitos da revelia, a petição 

inicial esta respaldada em prova cabal da existência da obrigação da parte 

requerida (Id. 4569712). 9. De acordo com o disposto no artigo 700 do 

CPC/2015 para o manuseio da ação monitória é indispensável que o autor 

tenha constituída em seu favor prova escrita sem eficácia de título 

executivo, da qual extraia a pretensão ao recebimento de pagamento de 

quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem 

móvel ou imóvel, e ainda, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não 

fazer: “Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que 

afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter 

direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; 

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - 

o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.” 10. Nas palavras 

de Daniel Amorim Assumpção Neves: “Costuma a doutrina afirmar que a 

característica principal do procedimento monitório é a oportunidade 

concedida ao credor de, munido de uma prova literal representativa de seu 

crédito, abreviar o iter processual para obtenção de um título executivo. 

Assim, aquele que possui uma prova documental de um crédito, 

desprovida de eficácia executiva, pode ingressar com a demanda 

monitória...”. (Novo Código de Processo Civil Comentado- Salvador: Ed. 

JusPodium, 2016). 11. Na lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel 

Mitidiero: “Quando se exige a prova escrita, como requisito para a 

propositura da ação monitória, não se pretende que o credor demonstre o 

seu direito estreme de dúvida, como se fosse um direito líquido e certo. Ao 

contrário, a prova escrita necessita fornecer ao juiz apenas certo grau de 

probabilidade acerca do direito alegado em juízo. Em suma: o cabimento da 

ação monitória depende de prova escrita que sustente o crédito – isto é, 

de prova que, sem necessitar demonstrar o fato constitutivo, mereça fé 

em relação à sua autenticidade e eficácia probatória – e que não constitua 

título executivo.” (Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo – 

4ª Edição Revista, Atualizada e Ampliada – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2012 – Pg.950). 12. Sem dúvidas, para a propositura da ação 

monitória é imprescindível a possibilidade de se inferir da prova 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 159 de 530



documental apresentada pela parte autora a liquidez do crédito, cujo 

pagamento é pleiteado. 13. No caso dos autos os documentos acostados 

corroboram para procedência da ação, visto que a parte autora 

apresentou prova hábil a instruir o mandado injuntivo, acostando aos 

autos o “contrato de prestação de serviços educacionais” devidamente 

assinado pela parte requerida (Ids. 4569712), o que não foi impugnado e 

ainda, demonstrativo atualizado da dívida (Id. 4569818) que aliados à 

revelia da parte requerida, levam a procedência da demanda. DISPOSITIVO 

14. Diante do exposto, com fulcro no art. 701, §2º, do Código de Processo 

Civil JULGO PROCEDENTE a presente ação monitória e CONSTITUO de 

pleno direito o título executivo judicial, CONDENANDO a parte requerida a 

pagar a parte autora a importância de atualizada R$ 10.874,24 (dez mil 

oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), devendo os 

juros e correção monetários serem calculados conforme pactuado no 

documento de Ids. 4569712. 15. CONDENO ainda a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios os quais 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre valor da causa. 16. DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 

487, I, do CPC/2015. 17. Certificado o trânsito em julgado, INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o 

demonstrativo atualizado da condenação e promova o cumprimento de 

sentença. 18. Decorrido “in albis” o prazo acima, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVE-SE o feito com as baixas e anotações ínsitas na CNGC. 19. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 20. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA 

PELO PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1007558-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

FRANCIANO BARBOSA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

EDUARDO MELCHIORETTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT6514-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1007558-15.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: PATRICIA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA, FRANCIANO 

BARBOSA DIAS REQUERIDO: EDUARDO MELCHIORETTO DE OLIVEIRA, 

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA Vistos, etc... "Defiro o prazo solicitado." 

Cáceres/MT, 22 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001134-49.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT15249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA JUSTINA GOMES (REU)

CARLOS HENRIQUE BRASILEIRO GOMES (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001134-49.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

ALLIANZ SEGUROS S/A REU: CARLOS HENRIQUE BRASILEIRO GOMES, 

ROSANA JUSTINA GOMES Vistos, etc. Cuida-se de ação regressiva 

proposta por Allianz Seguros S/A em face de Carlos Henrique Brasileiro 

Gomes. Nos termos do art. 2º, §4º do Provimento nº 22/2016-CGJ, intime a 

parte Autora para providenciar o pagamento do taxa distribuição e das 

custas, no prazo de 15 (quinze) dias. Acaso providencie o pagamento, 

desde já fica analisada a inicial nos seguintes termos: Cite-se e intime-se o 

Requerido para comparecer à audiência de tentativa de 

concil iação/mediação, preferencialmente acompanhado(a) de 

Advogado(a) ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo 

CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. Nos 

termos do artigo 334 do CPC, a audiência deverá ser agendada com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. O não comparecimento 

injustificado da Autora ou do Requerido à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A multa somente não terá 

incidência na hipótese de manifestação expressa por ambas as partes de 

seu desinteresse na autocomposição, devendo o Autor, para tanto, indicar 

na petição inicial, e a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da 

audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte Requerida de 

que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias 

de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação as 

advertências do art. 344 do CPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cáceres, 25 de março de 2020. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001087-75.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANIL BARBOSA DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001087-75.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: DEVANIL BARBOSA DE LIMA Vistos, etc... 

Renovo a intimação da parte autora a fim de que cumpra integralmente 

com os comandos insculpidos no despacho que determinou a emenda da 

inicial (id. 30466976), notadamente para que promova a dedução 

proporcional dos juros com relação às parcelas vincendas, além de 

adequar o valor da causa, observando o valor indicado para fins de 

purgação da mora após amortização dos juros nos termos mencionados. 

Anoto o prazo de 05 dias para cumprimento das providências, SOB PENA 

DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 25 de 

março de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA 

PELO PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1007558-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

FRANCIANO BARBOSA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

EDUARDO MELCHIORETTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT6514-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES MANDADO DE INTIMAÇÃO LIMINAR SAÚDE ** 

U R G E N T E** (PLANTÃO) Oficial de Justiça: ZONA 4 Diligência: JUSTIÇA 
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GRATUITA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO PROCESSO n. 

1007558-15.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 54.122,00 ESPÉCIE: 

[Execução Provisória]->LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM (154) POLO ATIVO: Nome: PATRICIA ERIKA 

OLIVEIRA DA SILVA Endereço: rua porto carreiro, s.n, casa, cohab velha, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 Nome: FRANCIANO BARBOSA DIAS 

Endereço: rua porto carreiro, s.n, casa, cohab velha, CÁCERES - MT - 

CEP: 79017-121 POLO PASSIVO: Nome: EDUARDO MELCHIORETTO DE 

OLIVEIRA Endereço: rua 6 de outubro, sn cor creme, imediações da Policia 

Militar, centro, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 Nome: MARCOS 

AUGUSTO DE OLIVEIRA Endereço: avenida sete de setembro, 683, casa, 

centro, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 INTIMANDO(S): Nome: 1. 

EDUARDO MELCHIORETTO DE OLIVEIRA, Endereço: Rua Seis de Outubro 

(nas imediações da Polícia Militar, casa cor creme de esquina, em frente 

do n.º 1096 e 1053), bairro Centro, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121; 

Nome: 2. MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA, Endereço: avenida sete de 

setembro, 683, casa, centro, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO dos requeridos, acima indicados, 

para cumprir a liminar deferida 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 mandado. 

LIMINAR: a) DEFERIDO tutela de urgência pleiteada, IMPONDO aos 

REQUERIDOS a OBRIGAÇÃO DE FAZER, no sentido de que o mesmo 

CUSTEIE o tratamento médico e despesas com medicamentos que forem 

necessários aos autores, especialmente à autora, ainda com graves 

ferimentos, visando a sua reabilitação, enquanto houver prescrição 

médica nesse sentido, salvo superveniência de decisão judicial que dispor 

de modo diverso, bem como eventuais despesas com deslocamento até o 

local de tratamento. b) Como a Autora demonstrou que auferia renda, 

cessada por conta do acidente, fica ainda deferida tutela para que os 

Requeridos sejam compelidos a custearem, provisoriamente, em favor da 

Autora a quantia correspondente a 01 (um) salário mínimo, até ulterior 

convalescença no curso da ação e/ou ulterior decisão em sentido 

contrário. DECISÃO: Cuida-se de execução de tutela de urgência 

concedida.Em síntese, na decisão concessiva foi determinado:Diante do 

exposto, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO a 

tutela de urgência pleiteada, IMPONDO aos REQUERIDOS a OBRIGAÇÃO 

DE FAZER, no sentido de que o mesmo CUSTEIE o tratamento médico e 

despesas com medicamentos que forem necessários aos autores, 

especialmente à autora, ainda com graves ferimentos, visando a sua 

reabilitação, enquanto houver prescrição médica nesse sentido, salvo 

superveniência de decisão judicial que dispor de modo diverso, bem como 

eventuais despesas com deslocamento até o local de tratamento.Como a 

Autora demonstrou que auferia renda, cessada por conta do acidente, 

fica ainda deferida tutela para que os Requeridos sejam compelidos a 

custearem, provisoriamente, em favor da Autora a quantia correspondente 

a 01 (um) salário mínimo, até ulterior convalescença no curso da ação 

e/ou ulterior decisão em sentido contrário.A decisão foi concedida há mais 

de dois anos e os Requeridos não demonstram o mínimo interesse no 

cumprimento, justificando existência de garantia contratual de seguro.A 

decisão concedida foi amparada na necessidade alimentar e de saúde da 

Credora.A nomeação de bens como garantia embora salutar, não atende 

aos comandos da obrigação imposta, eis que durante todo o lapso 

temporal, a Autora esta totalmente desamparada financeiramente.Assim, 

estando o pedido de id. Num. 25506822 em consonância com decisão 

proferida, é de deferir o pedido de penhora em dinheiro e pesquisa de 

veículos. Por outro lado, a quebra do sigilo fiscal deve ser indeferido, pois 

somente cabível quando esgotadas às diligências.Com a juntada do 

resultado, intimem as partes para manifestação, em dez dias.Caceres , 20 

de março de 2020.Ricardo Alexandre R Sobrinho.Juiz(a) de Direito 

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. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. Cáceres-MT, 25 de 

março de 2020. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário (Assinado 

Digitalmente) 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-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000962-10.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

USIAS PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA RIBEIRO CARVALHO BARBOSA LIMA OAB - MT26763/O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA OAB - MT0016646A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILSON SANTANA E OUTROS (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000962-10.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

USIAS PEREIRA DA SILVA REU: ADEMILSON SANTANA E OUTROS Por 

conta da suspensão das atividades presenciais, restou prejudicada a 

realização da audiência de justificação. Após o decurso do prazo 

estipulado na portaria da Presidência, retorne concluso para designação 

de nova data. Intime-se. Caceres, 25 de março de 2020. Ricardo 

Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001168-24.2020.8.11.0006

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:

DANIEL LOPES DA SILVA RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001168-24.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

DANIEL LOPES DA SILVA RAMOS Vistos etc. Cuida-se de ação de busca 

e apreensão fundada no DEC. 911/69, ajuizada por Banco Bradesco 

Financiamentos em face de Daniel Lopes da Silva Ramos. Nos termos do 

art. 2º, §4º do Provimento nº 22/2016-CGJ, intime a parte Autora para 

providenciar o pagamento do taxa distribuição e das custas, no prazo de 

15 (quinze) dias. Sendo efetuado o pagamento, desde já fica a inicial 

analisada nos seguintes termos: Analisando os documentos que 

acompanham a exordial, verifico que foram cumpridos os requisitos 

necessários para deferimento da liminar pretendida. Sendo assim, com 

fundamento no artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO liminarmente a 

busca e apreensão do bem descrito na exordial em favor do Autor, o qual 
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deverá ser depositado em nome da pessoa indicada como depositário pelo 

mesmo, vez que nesta comarca inexiste depósito público. Decorrido o 

prazo de 05 (cinco) dias da execução da medida liminar, consolidar-se-ão 

a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, podendo o devedor fiduciante, nesse prazo, pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, 

nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69. No ato da 

apreensão do bem, cite-se o devedor fiduciante, ora Réu nesta ação, para 

apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução 

da liminar. Defiro os benefícios constantes do artigo 212, § 2º do Código 

de Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a prerrogativa §§ 1º 

e 2º do artigo 846 do mesmo diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais 

de Justiça agirem com a devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o 

Reforço Policial, em sendo necessário. Por fim, deverão os Oficiais de 

Justiça se limitar ao cumprimento do mandado no endereço indicado na 

inicial, exceto quando obtiverem informações sólidas quanto a local 

diverso onde possa ser encontrado o veículo e/ou Requerido (a) ou 

quando houver pedido expresso da parte Autora, sob pena de não 

recebimento das diligências em excesso. Acaso a parte Autora realize o 

pagamento de diligências realizadas em locais aleatórios e sem respaldo 

de informações consistentes, desde já saliento que em caso de 

procedência da ação, não haverá condenação da parte Ré ao pagamento 

das referidas despesas. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 25 de março de 

2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004291-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO JOSE DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT12079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004291-35.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

AGUINALDO JOSE DO CARMO REU: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Segundo dispõe o art. 6º do CPC, todos os sujeitos do processo devem 

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

mérito justa e efetiva. Foi sob tal desiderato que o juízo oportunizou a parte 

prestar esclarecimentos pormenorizados. Embora tenha apresentado 

manifestação, inúmeros pontos restaram suficientemente esclarecidos. 

Frente a ausência de clareza, delibero pela colheita do depoimento 

pessoal do Autor para o dia 16 de junho de 2020, às 16:00 horas. Fica 

novamente reoportunizado ao Autor apresentar esclarecimentos 

detalhado e minucioso de todas as operações realizadas, destacando 

valores investidos, lucros obtidos, valores transferidos para terceiros. 

Fixo prazo de 20 dias. No mesmo prazo, apresente o Autor declaração do 

imposto de renda dos exercícios de 2014 a 2017, já que apresentou 

apenas informe sobre o exercício de 2013, com demonstração de lucros e 

proveito financeiro. Tal medida faz-se necessária, pois constitui meio de 

prova ora para atestar investimentos financeiros, ora para atestar se teve 

lucros, estes cujas quantias serão deduzidos dos investimentos. Anoto 

que o ônus de provar o alegado é do Autor, e em caso de não 

comprovação, ou o pedido será integralmente julgado improcedente, ou se 

demonstrado investimentos, ,a procedência ficará restrita aos valores 

efetivamente comprovados. De mais a mais, as presunções processuais 

não são absolutas e não exoneram o autor do ônus de apresentar 

elementos materiais mínimos capazes de indicar a probabilidade do fato 

alegado, tais como seriam os comprovantes das operações bancárias 

necessariamente deflagradas para proceder às transferências de valores 

entre as partes, dados que não foram apresentados integralmente através 

de extrato bancário ou coisa que o valha. Intime-se. Caceres, 25 de março 

de 2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001454-41.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DA SILVA LEITE FILHO (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001454-41.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE REU: PAULO DA SILVA 

LEITE FILHO Vistos, etc... Cuida-se de Embargos de declaração opostos 

por Paulo da Silva Leite Filho, representado por Curador Especial – 

Defensoria Pública -, alegando omissão na sentença proferida nos autos 

(id. 28138612) no que se refere análise do pedido de concessão de 

gratuidade da justiça, bem como quanto à suposta condição suspensiva 

de suspensão de exigibilidade das verbas de sucumbência arbitradas, 

pois, segundo defende o embargante, a representação da parte pela 

Defensoria Pública é suficiente para ensejar o deferimento da gratuidade 

da justiça. Intimada, a parte embargada se manifestou pugnando pelo 

indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça. É a 

síntese. Decido. Tratando-se de Embargos de Declaração, necessário se 

faz que a parte ao opô-los, demonstre em seu requerimento que a decisão 

judicial esteja maculada por omissão, obscuridade, contradição ou erro 

material. In verbis: De acordo com o Art. 1.022 do CPC, cabem embargos 

de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material; Assim sendo, é possível o 

complemento da sentença publicada e ainda sem o trânsito em julgado, 

desde que presentes os requisitos acima. No caso dos autos, o 

Embargante manejou os aclaratórios sob o argumento de que houve 

omissão deste Juízo quanto ao pedido de concessão da gratuidade da 

justiça, bem como quanto a condição suspensiva de exigibilidade das 

verbas de sucumbência arbitradas. Quanto a hipótese de omissão, 

destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de 

Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719): “A 

omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes 

sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive 

as matérias que deva conhecer de ofício.”. Na hipótese, com razão o 

embargante no que tange a omissão alegada, porquanto não houve 

posicionamento do juízo em relação ao pedido de concessão de 

gratuidade da justiça e eventual condição suspensiva de exigibilidade das 

obrigações de sucumbência, porquanto resta evidenciada a omissão. Por 

outro lado, em que pese a necessidade de complementação da sentença, 

entendo que a gratuidade da justiça não deve ser deferida no caso em 

tela, uma vez que ausentes os elementos que evidenciem os 

pressupostos legais para a concessão do benefício em contexto, 

mormente em razão da citação por edital. Vale ressaltar que a 

representação da parte pela Defensoria Pública não é requisito absoluto 

para concessão do benefício, mormente quando a representação emanar 

de imposição da lei (art. 72, inciso II, do CPC) em razão da citação via 

edital, como ocorreu no caso em contexto. Tendo a citação do réu 

ocorrido por edital, não há parâmetros para declarar que é hipossuficiente 

financeiramente, a justificar a concessão da gratuidade da justiça. Vale 

ressaltar que o entendimento adotado por este Juízo é no sentido de que 

“a declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único 

entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em 

favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem 

obriga o Juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e 

circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte 

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

magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo 

pobreza, deferindo ou não o benefício.” (JUNIOR, Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria Nery. Código de Processo Civil comentado e legislação 

extravagante. São Paulo: RT, 2003). Desta feita, ACOLHO PARCIALMENTE 

a pretensão deduzida nos embargos de declaração, TÃO SOMENTE PARA 

SUPRIR A OMISSÃO evidenciada na decisão de mérito no que diz respeito 

a análise do pedido de concessão da gratuidade da justiça e eventual 

suspensão da verba de sucumbência arbitrada, devendo a sentença 

objurgada constar a seguinte redação em seu dispositivo: “Sendo o 

devedor representado pela Defensoria Pública tão somente por força de 

imposição de lei (art. 72, inciso II, CPC) e ausentes elementos que 
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evidenciem o requisito legal para a concessão do benefício, indefiro o 

pedido de concessão da gratuidade da justiça.”. No mais, permanece a 

sentença como proferida. Tal como determinado, após o trânsito em 

julgado, intime-se a parte autora para que implemente o cumprimento de 

sentença em 15 dias (observando o art. 509, §2° do CPC), apresentando o 

demonstrativo atualizado da dívida de acordo com os parâmetros 

estabelecidos nesta sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 25 de 

março de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005890-38.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARGEMIRO MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1005890-38.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

ARGEMIRO MARTINS DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, etc. 

Argemiro Martins da Silva, qualificado nos autos em epígrafe, ingressou 

em Juízo com Ação de cobrança de seguro DPVAT em face de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, alegando, em 

síntese, ter sido vítima de acidente de trânsito envolvendo veículo 

automotor que lhe ocasionou invalidez de natureza permanente. Narrou 

que após ingressar com pedido na esfera administrativa, teve seu pedido 

de indenização negado pela seguradora em razão da inadimplência quanto 

ao pagamento do prêmio do seguro. Em razão disso, ingressou com a 

presente ação, requerendo a procedência para que seja a requerida 

condenada ao pagamento do seguro obrigatório a ser apurado pela 

perícia. Com a inicial, vieram vários documentos. Foi realizada audiência 

concentrada, e tentada a composição, as partes não chegaram a um 

acordo (id. 27081433). Na oportunidade, o Autor foi submetido à avaliação 

médica, sendo o laudo anexado no id. 27073568. Citada, a requerida 

apresentou defesa no id. 26606596 argumentando que o réu teria 

recebido indenização na ação de nº 11912-10.2008.811.0041. Alegou, 

preliminarmente, ausência de interesse de agir por ausência de 

apresentação dos documentos necessários para regularização do 

processo administrativo, impossibilitando a conclusão do procedimento. 

Por tais razões, argumenta não estar presente o binômio necessidade – 

utilidade necessários para propositura da demanda, de modo que deve ser 

extinta sem resolução do mérito. Impugnou o pedido de concessão da 

gratuidade da justiça, porquanto o requerente não teria comprovado a 

situação de insuficiência de recursos. Argumenta que o requerido já teria 

em razão recebido indenização superior ao teto máximo na ação em razão 

de incapacidade permanente por perda funcional do membro inferior em 

acidente de trânsito diverso, não podendo a indenização discutida nestes 

autos abranger a referida lesão, uma vez que não se justifica a 

indenização do beneficiário por duas vezes em razão de incapacidade 

proveniente de perda funcional do mesmo membro. Defende que no ano 

do sinistro o autor não efetuou o pagamento do prêmio relativo ao seguro 

do respectivo veículo, razão pela qual não possui direito á indenização 

pleiteada. Alega inaplicabilidade da súmula 257 do STJ visto que em 

nenhum dos precedentes a indenização era pleiteada pelo proprietário do 

veículo. Alega ausência de nexo causal entre a lesão indicada e o 

acidente de trânsito indicado, além de não indicar o percentual da suposta 

lesão sofrida. Assevera que não há provas quanto a invalidez permanente 

alegada. Eventualmente, em caso de condenação, requereu que a 

indenização seja fixada de acordo com os critérios especificados pela lei 

que rege o seguro obrigatório. Juntou vários documentos. No id. 27673110 

o autor manifestou concordando com os termos do laudo relativo á pericia 

realizada em audiência concentrada. Apresentou, ainda, impugnação á 

contestação (id. 29027556). A ré, por sua vez, também manifestou 

concordância quanto ao laudo pericial e em caso de eventual condenação, 

indicou e o valor de R$7.087,50 a ser pago ao autor. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. No que tange a preliminar arguida, é necessário destacar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 631.240, estabeleceu a necessidade do prévio 

requerimento administrativo para a caracterização do interesse de agir. No 

caso, a indenização do seguro foi solicitada pelo demandante, consoante 

demonstra o documento juntado no id. 24834632 e negado pela 

demandada como se extrai da resposta juntada no aludido identificador. 

Assim, não há que se falar em ausência de interesse de agir, porquanto o 

autor teve seu pedido negado no âmbito administrativo, razão pela qual 

tem interesse em litigar em desfavor da seguradora pleiteando a 

indenização. Ademais, tampouco há que se falar em ausência de juntada 

dos documentos necessários para regulação do processo, uma vez que 

os documentos fornecidos possibilitaram a negativa do pedido no âmbito 

administrativo. Além disso, estamos diante de uma superveniente 

pretensão resistida, já que a ré apresentou defesa refutando o pedido. 

Passo ao mérito. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais (D.P.V.A.T.), que visa 

indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas de acidentes de 

trânsito ocasionados por veículos que circulam em via terrestre, seja por 

terra, seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o condutor do 

próprio veículo sinistrado. Acerca dessa modalidade de seguro, Cavalieri 

doutrina: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o 

seguro obrigatório de responsabilidade civil para os proprietários de 

veículos automotores – DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais 

uma hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho 

de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização 

mais abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são 

tão grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu 

esse tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o 

recebimento da indenização pretendida, mister se faz prova inequívoca do 

acidente de trânsito, do dano causado à vítima e do nexo causal entre um 

e outro, e, de mesmo modo, que reste comprovada invalidez permanente 

total ou parcial que a incapacite a vítima para o trabalho. No que diz 

respeito a tais requisitos (acidente, dano e nexo causal), tenho que 

restaram satisfatoriamente evidenciados nos autos. Ao contrário do que 

defende a ré, o Boletim de Ocorrência (ids. 248337, 24833716, 24833726) 

e certidão de ocorrência do Corpo de Bombeiros comprovam que o autor 

se envolveu em acidente de trânsito com veículo automotor em 

03/12/2016, inclusive indicam a lesão sofrida pelo autor no membro inferior 

esquerdo, em pauta nos autos. Não obstante, os prontuários/documentos 

médico-hospitalares indicam que o autor foi submetido a tratamento 

médico/cirúrgico nos anos de 2017/2018 em razão de fratura sofrida na 

perna esquerda no ano de 2016, ou seja, ano do acidente em contexto, 

indicando o prontuário ter havido retardo na consolidação da fratura, 

necessitando do tratamento cirúrgico (ids. 24833733, 24833730, 

24833737, 24833738, 24833740, 24834591, 24834593). Além disso, 

consta dos autos exame de lesão corporal realizado pela POLITEC, que 

indica que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 2016 e que dele 

resultou lesão no membro inferior esquerdo, culminando em perda 

funcional do membro e incapacidade permanente para o trabalho, 

conforme se verifica do aludido documento – anexo mapa topográfico 

para identificação das lesões (ids. 24834595, 24834598 e 24834622). O 

autor acostou ainda aos autos laudo do SUS apontando a lesão sofrida no 

membro inferior esquerdo (id. 24834630). Deste modo, considerando a 

farta documentação acostada, além da perícia realizada na audiência 

concentrada, tenho que restou suficientemente comprovado o nexo de 

causalidade entre o acidente narrado pelo autor e as lesões sofrida por 

ele, em especial a lesão sofrida no membro inferior esquerdo, que 

supostamente culminou na invalidez permanente narrada. Do mesmo 

modo, no que tange a invalidez permanente, os documentos supracitados 

acostados aliados à avaliação médica promovida em audiência 

concentrada são suficientes para comprovar a existência da invalidez em 

razão de perda funcional do membro inferior esquerdo. Como exposto, os 

documentos demonstram a existência de lesão na perna do autor 

proveniente de acidente de trânsito com veículo automotor ocorrido em 

2016. Outra não é a conclusão do laudo pericial decorrente da avaliação 

médica a que foi submetido o autor em audiência concentrada, realizada 

pelos profissionais da área Dr. Odenil M. França e Dr. Gleisson Oscar 
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Libardi. cujo laudo foi acostado no id. 27073568 e indicou a existência de 

lesão decorrente de acidente de trânsito acometendo o membro inferior 

esquerdo e inclusive indicou os sinais cirúrgicos no membro e, por fim, a 

existência de dano anatômico parcial completo do membro com 

repercussão de 75%. Assim, muito embora este Juízo não esteja adstrito 

ao laudo pericial, vislumbro que ele é essencial e evidencia de maneira 

clara a existência de lesão, bem como a sua extensão. Ademais, a 

avaliação foi realizada por profissionais capacitados, ou qualquer fato que 

desabone o laudo apresentado ou os profissionais que realizaram a 

avaliação, não tendo o autor trazido aos autos qualquer prova que 

pudesse infirmar o laudo médico, mormente porque deixou de apresentar 

qualquer impugnação, sobretudo porque a aludida avaliação coaduna com 

o restante da prova documental produzida nos autos. Portanto, com 

supedâneo na conclusão do laudo e prova documental dos autos, 

extrai-se que a vítima apresenta invalidez permanente parcial completa em 

razão de perda funcional do membro inferior esquerdo, com repercussão 

de 75%. Assim sendo, cabe salientar que artigo 3º da Lei nº. 6.194/74, 

alterado pela Lei 11.945/2009, dispõe que: Art. 3o Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II - até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente 

§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). (...) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). A aludida 

tabela apresenta os percentuais sobre a importância segurada por órgão 

ou membro lesionado a serem considerados na fixação da indenização de 

seguro obrigatório decorrente de invalidez permanente parcial. Como no 

caso a perda funcional atingiu o membro inferior, o segmento anatômico 

previsto pela tabela anexa à Lei do DPVAT a ser utilizado é especificado 

como: “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores”. Nessa esteira, de acordo com a tabela anexa à Lei do Seguro 

DPVAT, as lesões que levam ao comprometimento funcional ou anatômico 

do membro inferior são indenizadas no montante de até 70% do teto da 

indenização do seguro, que resulta no valor máximo de R$9.450,00. De 

outra senda, como exposto, o inciso II, do § 1º, do art. 3º da Lei 6.194/74, 

determina que o quantum indenizatório deve ser reduzido 

proporcionalmente de acordo com o grau de repercussão (75% - 

repercussão intensa; 50% - repercussão média; 25% - repercussão leve 

e 10% para sequelas residuais). No caso em apreço, as características 

evidenciadas no laudo pericial indicam que a invalidez apresentada pelo 

autor é de repercussão intensa (75%), de modo que a redução 

proporcional deve resultar no pagamento de 75% da referida indenização 

máxima (R$9.450,00), culminando no montante indenizatório de R$7.087,50 

(sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), sendo este o valor 

devido a título de indenização do seguro obrigatório no caso em comento. 

Vale ressaltar que este é o valor indicado pela demandada para fins de 

indenização (id. 30107214), porquanto há anuência da ré quanto ao 

referido valor. Importa ressaltar que não prospera a alegação da 

demandada no que tange a suposta duplicidade de pagamento de 

indenização a autor. Em que pese ter sido indenizado pelo seguro 

D.P.V.A.T. em outro processo, a aludida indenização abarcou a perda 

funcional do membro inferior direito, consoante se extrai dos documentos 

acostados pela ré (id. 26606599). Assim, tratando-se de fato (sinistro) e 

dano diverso, qual seja, a invalidez permanente do membro inferior direito, 

não há que se falar em duplicidade da indenização, porquanto a 

incapacidade discutida e evidenciada nestes autos diz respeito ao membro 

inferior esquerdo. Não obstante, alega a parte que o proprietário 

inadimplente com o pagamento do seguro não tem direito ao recebimento 

da indenização. Contudo, segundo entendimento consolidado pelo STJ, 

para pagamento da indenização do seguro D.P.V.A.T., é indiferente que o 

proprietário do veículo envolvido no acidente tenha ou não efetuado o 

pagamento do prêmio do seguro, uma vez que não descaracteriza a 

natureza da indenização. Nesse sentido, destaco a súmula 257do 

Superior Tribunal de Justiça, vejamos: “A falta de pagamento do prêmio do 

seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização.” No mesmo contexto, os julgados: 

1001479-12.2017.8.11.0041APELANTE: CERILO RAMOS DE SOUZA, 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, CERILO RAMOS DE SOUZA 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 

DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA DO AUTOR HOMOLOGADO - ART. 998 DO CPC - RECUSA 

AO DEVER DE INDENIZAR - ATRASO NO PAGAMENTO DA PARCELA 

ÚNICA POR PARTE DA VÍTIMA, PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - 

IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 257 DO STJ - RESSARCIMENTO DEVIDO - 

HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - 

MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E DO 

RÉU NÃO PROVIDO. Fica prejudicado o conhecimento do Recurso 

interposto se o recorrente opta por exercer o direito de desistência que 

lhe é assegurado pelo art. 998 do CPC. A inadimplência do seguro 

obrigatório DPVAT não legitima a recusa ao pagamento da indenização, 

tampouco o fato de a vítima ser o dono do veículo (STJ, Súmula nº. 257 e 

REsp nº. 621962/RJ).Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a 

verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho 

adicional efetuado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC).RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 16/03/2018). APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – 

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DE ACIDENTE – FALTA DE 

PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – DEVIDA - QUANTIFICAÇÃO DA 

LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO 

ART. 3º §1º II/Lei 6.194/74/MP 451/08 – PREQUESTIONAMENTO – 

INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo 

para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário 

de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização 

securitária não inviabiliza o pagamento. A exigência de prequestionamento 

para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser 

cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (Ap 101973/2017, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 10/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017). 

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - RECUSA AO DEVER DE INDENIZAR - ATRASO NO PAGAMENTO 

POR PARTE DA VÍTIMA, PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA - 

SÚMULA 257 DO STJ - RESSARCIMENTO DEVIDO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - APLICABILIDADE DO §8º 

DO ART. 85 DO CPC - RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU NÃO 

PROVIDO. A inadimplência do seguro obrigatório DPVAT não legitima a 

recusa ao pagamento da indenização, tampouco o fato de a vítima ser o 

dono do veículo (STJ, Súmula nº. 257 e REsp nº. 621962/RJ).Nos casos 

em que for irrisório o proveito econômico, os honorários advocatícios 

devem ser estipulados mediante apreciação equitativa (§8º do art. 85 do 

CPC/2015), e comportam majoração se a quantia arbitrada não for 

adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo 

dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.(Ap 

110981/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 

17/10/2017). Sendo assim, o fato do autor estar inadimplente quanto ao 

pagamento do prêmio do seguro não pode ser utilizado como escusa para 

pagamento da indenização do seguro obrigatório. Diante do exposto, nos 

termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido exordial, condenando a Requerida a efetuar o 

pagamento de indenização R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos) valor que deverá ser corrigido desde a data do 

evento danoso e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação. 

Face a sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 
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10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, 

§2º, incisos I a IV do CPC. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

intime-se a parte autora para requerer o que entender pertinente em 15 

dias. Nada sendo requerido, intime-se a requerida para que efetue o 

pagamento das custas processuais em 15 dias. Após, arquive-se com as 

devidas anotações procedendo com a baixa dos autos Cumpra-se. 

Cáceres, 25 de março de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003444-62.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DA PENHA MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003444-62.2019.8.11.0006. 

EXEQUENTE: MARILENE DA PENHA MARTINS EXECUTADO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos, etc ... MARILENE DA PENHA MARTINS solicita a 

liquidação de crédito oriundo de sentença proferida na ação civil pública 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001. Na inicial afirma; Conforme se abstrai dos 

inclusos documentos a Requerente adquiriu as contas perante a 

Requerida, com os seguintes logins: HELYMARTINS5, HERLYMARTINS6, 

HERLYMARTINS7, HERLYMARTINS8, HERLYMARTINS9, HERLYMARTIN10, 

FERNANDOCAC5, FERNANDOCAC6, FERNANDOCAC7, FERNANDOCAC8, 

FERNANDOCAC9, FERNANDOCAC10, para fins de adquirir 12 (doze) 

AdCentral Family, sendo que cada uma compreende o valor de US$ 

1.425,00 (um mil quatrocentos e vinte e cinco dólares). Assim, a 

Requerente adquiriu 12 (doze) contas Partners, nos planos “AdCentral 

Family”, conforme documento que vai anexo, sendo que as mesmas foram 

registradas por meio dos logins acima descritos (Doc. 04 – Logins). 

Cumpre destacar que todos esses “investimentos” ocorreram antes da 

determinação judicial para suspensão das atividades da Requerida, por 

força de decisão judicial, ocorrida em 18 de junho do ano de 2013, nos 

autos da Ação Cautelar Inominada nº 0005669-76.2013.8.08.0001, movida 

junto a 2º Vara Cível da Comarca de Rio Branco – AC, por haver indícios 

de prática de PIRÂMIDE FINANCEIRA PELA TELEXFREE, prática esta 

defesa pelo ordenamento jurídico pátrio a teor da Lei 1.521/51, haja vista, 

ter restado configurado o crime contra a economia popular Ao final 

postulou: “c) seja determinado à Requerida para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, proceda com a exibição, em juízo, de todos os documentos 

referentes ao Requerente no CPF nº 798.110.867-53, 12 (doze) AdCentral 

Family, compostos pelos logins: HELYMARTINS5, HERLYMARTINS6, 

HERLYMARTINS7, HERLYMARTINS8, HERLYMARTINS9, HERLYMARTIN10, 

FERNANDOCAC5, FERNANDOCAC6, FERNANDOCAC7, FERNANDOCAC8, 

FERNANDOCAC9, FERNANDOCAC10, sob pena de multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais) e/ou imediata aplicação dos arts. 398 e 400, 

ambos do Código de Processo Civil; d) a citação da Requerida para os 

termos da presente ação; e) ao final, seja prolatada sentença fixando o 

‘quantum debeatur’, de forma a permitir o início da execução forçada, 

devendo ser levado em consideração a correção monetária e juros 

fixados nos autos da ação civil pública” – id. Num. 21282948. A petição 

inicial foi instruída com os documentos pessoais, procuração, relação de 

login de acesso no sistema e cópia das decisões proferidas pela Justiça 

do Acre. Citado – id. Num. Num Num. 22647679 e Num. 23774815, a 

Requerida não apresentou defesa – id Num. 24892776. Oportunizado 

manifestar sobre provas a produzir, o Autor reiterou a prova documental 

apresentada id. Num. 25316006. Oportunizado ainda manifestar sobre a 

decisão de decretação da falência da Requerida, o Autor reiterou pelo 

prosseguimento. Eis o relatório. Decido. Inicialmente acolho as 

ponderações do Auto em sua última manifestação, para reconhecer que a 

decretação da falência não impede o regular andamento destes autos. O 

feito versa sobre liquidação de sentença, que segue o rito comum, 

conforme art. 509, II, do CPC, ante a necessidade do autor alegar e provar 

fatos novos, que não fizeram referência à ação coletiva, precipuamente a 

existência e o valor de seu crédito. Na ação civil pública proferida e que 

embasa a demanda foi decidido: “...”Diante dos fundamentos expostos, 

confirmo integralmente as medidas acautelatórias determinadas na 

Sentença proferida nos autos nº 0005669-76.2013.8.01.0001 e julgo 

parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público 

Estadual em detrimento de Ympactus Comercial Ltda., Carlos Roberto 

Costa, Carlos Nataniel Wanzeler e James Mattew Merril para: A) com 

amparo nos arts. 104, II e 166, II, do Código Civil, declarar a nulidade de 

todos os contratos firmados entre os divulgadores da rede Telexfree e a 

ré Ympactus Comercial Ltda., formalizados através da adesão ao 

Regulamento Geral de Clientes e Divulgadores de Produtos e a outros 

instrumentos contratuais que o antecederam, em razão da ilicitude de seus 

objetos, que versam sobre pirâmide financeira; B) com amparo no art. 182 

do Código Civil e como consequência da nulidade dos negócios jurídicos 

determinada no item A, determinar o restabelecimento das partes 

contratantes ao estado em que se achavam antes da contratação. Para 

tanto, condeno a ré Ympactus Comercial Ltda. A: B.1) devolver a todos os 

Partners os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; 

B.2) devolver a todos os divulgadores AdCentral os valores recebidos a 

título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas 

VOIP 99 Telexfree; B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral 

Family os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a 

título do kit contendo cinquenta contas VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da 

devolução dos valores indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores 

deverão restituir à ré Ympactus Comercial Ltda. as contas 99Telexfree 

que receberam em forma de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que 

pagaram pelas contas não restituídas deverá ser abatido do montante total 

a receber, na proporção US$28,90 para os divulgadores AdCentral e 

US$27,50 para os divulgadores AdCentral Family; B.5) do monante a ser 

devolvido aos divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus 

Comercial Ltda. deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a 

título de qualquer das bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão 

da recompra de contas recebidas por anúncios postados. Do montante a 

ser restituído aos partners deverão ser deduzidos os valores que os 

mesmos receberam a título de comissões de venda; B.6) considerando 

que os contratos celebrados estabelecem valores em dólares 

norte-americanos, as devoluções aos partners e divulgadores e os 

abatimentos do que os mesmos receberam a título de bonificação na rede, 

gratificação de venda ou contas ativadas, deverão ser considerados em 

Reais, pelos montante efetivamente pagos e recebidos; B.7) Os valores a 

serem restituídos pela ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores 

deverão ser atualizados monetariamente a partir do efetivo pagamento do 

Fundo de Caução Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, 

conforme o caso, e sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por 

meio de comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 

29/07/2013 p. 880/964). Os valores das contas ativadas que serão 

abatidos do montante a ser recebido pelos divulgadores (conforme item 

B4) deverão ser atualizados monetariamente a partir da data da aquisição 

dos kits AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a 

citação. Os valores das comissões de venda que serão abatidos dos 

montantes a serem restituídos aos partners e os valores de todas as 

bonificações recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra 

de anúncios recebidos por postagens de anúncios, deverão ser 

atualizados monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros 

legais a contar da citação. B.8) considerando que a presente ação é 

coletiva, os valores determinados nos itens B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7 

deverão ser apurados em liquidação de sentença, que poderá ser 

proposta por cada interessado, no foro do seu domicílio; C) com amparo 

nos arts. 186 e 927 do Código Civil, condenar a ré Ympacutus Comercial 

Ltda. a pagar indenização por danos extrapatrimoniais coletivos, no valor 

de R$3.000.000,00 (três milhões de reais), sujeito a correção monetária a 

partir desta data e a juros legais a contar da citação. O valor da 

condenação será revertido em favor do Fundo Nacional de Defesa dos 

Direitos Difusos (art. 13 da Lei nº 7.347/85); D) com amparo no art. 670 do 

CPC de 1939, vigente por força do art. 1.218, VII, do atual CPC, determinar 

a dissolução da pessoa jurídica Ympactus Comercial Ltda., remetendo os 

sócios ao procedimento de liquidação, a iniciar-se no prazo de trinta dias, 

contado do trânsito em julgado desta Sentença, na forma do art. 955 e 

seguintes do Decreto-Lei 1.608/39 (arts. 1.111 do CC e 1.218, VII, do 

CPC), em autos apartados; E) com amparo no art. 50 do CC, determinar a 

desconsideração da personalidade jurídica da ré Ympactus Comercial 

Ltda., estendendo todas as responsabilidades decorrentes da presente 

Sentença aos seus sócios administradores, os réus Carlos Roberto Costa, 
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Carlos Nataniel Wanzeler ; F) condenar todos os réus à obrigação de não 

fazer, consistente em não celebrar novos contratos semelhantes ao que 

foi disciplinado no Regulamento Geral de Clientes e Divulgadores de 

Produtos e em seus antecessores, por meio da pessoa jurídica ré ou por 

qualquer outro meio, sob pena de multa de R$100.000,00 (cem mil reais) 

por cada novo contrato celebrado. Declaro extinto o processo, com 

análise do mérito (art. 269, I, CPC)...” Embora regularmente citada, a Ré 

não apresentou contestação, razão porque decreto-lhes a revelia, na 

forma do art. 344 do CPC e julgo antecipadamente o mérito (art. 355, II, 

CPC). Registro, entretanto, que a presunção de veracidade fática que 

decorre do decreto da revelia não é absoluta e definitivamente não 

exonera o autor do ônus de apresentar elementos probatórios que 

corroborem os fatos alegados, os quais são passíveis de prova pela via 

documental. Assim, postulando a autora a liquidação de crédito que alega 

ter em razão da sentença coletiva acima citada, compete-lhe demonstrar a 

existência e o valor do crédito. A sentença declarou a nulidade de todos 

os negócios jurídicos firmados pelo réu na rede Telexfree, em razão da 

ilicitude do objeto, que se referia a uma pirâmide financeira. Por 

conseguinte, e conforme art. 182 do Código Civil, determinou o 

restabelecimento dos contratantes ao estado anterior, impondo, em linhas 

gerais, que a ré devolvesse os valores que recebeu de partners e 

divulgadores e, em contrapartida, que estes últimos devolvessem as 

contas 99Telexfree que receberam do réu. No caso específico dos autos, 

a autora alega que adquiriu as contas perante a Requerida, com os 

seguintes logins: HELYMARTINS5, HERLYMARTINS6, HERLYMARTINS7, 

HERLYMARTINS8, HERLYMARTINS9, HERLYMARTIN10, FERNANDOCAC5, 

FERNANDOCAC6, FERNANDOCAC7, FERNANDOCAC8, FERNANDOCAC9, 

FERNANDOCAC10, para fins de adquirir 12 (doze) AdCentral Family, 

sendo que cada uma compreende o valor de US$ 1.425,00 (um mil 

quatrocentos e vinte e cinco dólares).. Ocorre que a inicial não está 

instruída com um único documento a demonstrar que a Autora 

desembolsou um único centavo para participar ou ter vínculo contratual 

com a Requerida. Pela natureza da liquidação, caberia ao Autor comprovar 

o alegado, não se aplicando no caso presunções decorrentes da revelia. 

Dada ainda a natureza da sentença a liquidar decisão em ação coletiva -, 

incumbia à parte autora provar minimamente a existência e o valor do 

crédito reclamado an debeatur e quantum debeatur. E é certo que a 

singularidade da causa não permite a adoção de presunções. Com efeito, 

a demandada é, na prática, menos que uma massa falida, porque 

inteiramente proibida de operar, totalmente esvaziada, cujo patrimônio se 

restringe aos valores bloqueados no bojo da ação coletiva. E sua 

estrutura de resposta às ações contra si ajuizadas foi abandonada, como 

se pode perceber dos casos semelhantes distribuídos a esta unidade 

jurisdicional, todos sem efetivo contraditório. Nessa ambiência, o emprego 

de presunções procedimentais, além de desconsiderar a realidade, 

desigualaria os milhares de liquidantes Brasil afora e propiciaria fraudes 

diversas, contrariando a razoabilidade e as exigências do bem comum. De 

mais a mais, as presunções processuais não são absolutas e não 

exoneram o autor do ônus de apresentar elementos materiais mínimos 

capazes de indicar a probabilidade do fato alegado, tais como seriam os 

comprovantes das operações bancárias necessariamente deflagradas 

para proceder às transferências de valores entre as partes, dados que 

não foram apresentados através de extrato bancário ou coisa que o 

valha. Se realizou a aquisição direta de pacotes, certamente deveria 

informar como pagou e repassou os valores para a empresa. Da mesma 

forma se a aquisição foi realizada por intermédio de terceiros, não trouxe 

nenhum documento demonstrando que dito terceiro era de fato um 

participante da Telexfree, tampouco demonstrou que pagou valores a 

esse terceiro, como forma de ressarci-lo pelo uso dos créditos. Em suma, 

pela análise dos documentos apresentados nestes autos, não consta 

nenhum documento que demonstre o cadastro da autora junto a Telexfree. 

Não há qualquer comprovação de valores e transferências realizadas pela 

parte autora, seja bancárias ou através de terceiros, assim como, não foi 

trazido pela autora qualquer documentação referente às transações 

realizadas com a Ympactus, anúncios realizados, logins de ativação, 

recebimento e-mail da rede Telexfree ou recibo que tenha pago algo a 

terceiro ou que este terceiro seja divulgador. Note-se que não se trata de 

documentos referentes ao backofice, mas sim transferência 

demonstrando a saída de valores da conta da autora para o réu ou para 

terceiro, como por exemplo, um recibo. Destaco que é necessário um 

mínimo de prova para viabilidade da demanda posta em juízo. Diante da 

total anemia probatória, a improcedência do pedido de liquidação é medida 

que se impõe. Nesse sentido, julgado do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 

1000269-06.2018.8.11.0003 EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - TELEXFREE – RÉ REVEL – EFEITOS DA 

REVELIA AFASTADOS - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – NÃO 

DEMONSTRAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PELAS QUAIS O AUTOR 

AFIRMA A EXISTÊNCIA DOS DOCUMENTOS - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. A decretação da revelia , por si só, não produz 

os efeitos estabelecidos no artigo 344 do Código de Processo Civil, 

porquanto ausente a verossimilhança da causa de pedir, na medida em 

que competia ao autor, ora apelante, comprovar, já com a inicial, ainda que 

minimamente, a existência do valor investido e a relação jurídica mantida 

com a ré, ora apelada, a teor do disposto no artigo 434 do Código de 

Processo Civil, o que não fez. (N.U 1000269-06.2018.8.11.0003, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES 

ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, 

Publicado no DJE 21/01/2020) Ainda outros julgados, agora do Tribunal de 

Justiça do Acre: APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA 

COLETIVA. TELEXFREE. AQUISIÇÃO DE CONTAS. PROVA MÍNIMA. 

INEXISTÊNCIA. 1. A apelante insurge-se em face da sentença que julgou 

improcedente o pedido de liquidação individual da sentença proferida nos 

autos da ação civil pública n. 0800224-44.2013.8.01.0001. 2 A liquidação 

de sentença segue pelo procedimento comum, à luz do disposto no art. 

509, II, do Código de Processo Civil, considerando a necessidade do autor 

alegar e provar fatos novos, que não fizeram referência a ação coletiva, 

como a existência e o valor de seu crédito. 3. Os documentos jungidos 

aos autos são insuficientes para demonstrar a efetiva aquisição do 

ADCentral Family pela apelante e consequentemente sua condição de 

divulgadora ou partner. Nem mesmo restou identificado qualquer 

pagamento. 4. Recurso desprovido. (Relator (a): Roberto Barros; 

C o m a r c a :  R i o  B r a n c o ; N ú m e r o  d o 

Processo:0705535-32.2018.8.01.0001;Órgão julgador: Segunda Câmara 

Cível;Data do julgamento: 17/03/2020; Data de registro: 19/03/2020) 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

TELEXFREE. NEGÓCIO JURÍDICO. ATIVAÇÃO DE CONTAS. INVESTIMENTO. 

CRÉDITO DE TERCEIROS. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. Incumbe à parte autora o ônus de instruir a inicial 

com documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320, do 

Código de Processo Civil). Na hipótese de compras de escritórios virtuais 

realizadas mediante cessão de créditos de terceiros, com promessa de 

posterior reembolso pelo divulgador, necessário a comprovação do 

ressarcimento ao veterano, conforme recente julgado desta Câmara Cível: 

"(...) Os divulgadores, que eventualmente tenham ingressado na rede 

mediante o uso de créditos de terceiros no sistema Telexfree, devem 

identificar o terceiro, demonstrar que era um divulgador e que efetivou 

pagamento a este último, como forma de ressarci-lo pelo uso dos 

c r é d i t o s " .  ( R e l a t o r  D e s .  L u í s  C a m o l e z ;  P r o c e s s o : 

0713527-49.2015.8.01.0001; Primeira Câmara Cível; Data do julgamento: 

2 3 / 0 9 / 2 0 1 9 ;  D a t a  d e  r e g i s t r o :  2 4 / 0 9 / 2 0 1 9 ) 

(Apelação:0710873-21.2017.8.01.0001, Relatora: Desª Eva Evangelista, 

Primeira Câmara Cível, Data do julgamento: 05/12/2019) APELAÇÃO CÍVEL. 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. TELEXFREE. COMPROVAÇÃO DE 

AQUISIÇÃO DE CONTAS. INVESTIMENTO POR CRÉDITO DE TERCEIROS. 

NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A liquidação de 

sentença segue pelo procedimento comum, à luz do disposto no art. 509, 

II, do Código de Processo Civil, considerando a necessidade do autor 

alegar e provar fatos novos, que não fizeram referência a ação coletiva, 

como a existência e o valor de seu crédito. 2. A parte autora poderia ter 

demonstrado seu direito por meio de boletos, comprovantes de depósito, o 

qualquer outro documento que demonstrasse eventual negociação com o 

divulgador ou empresa, o que não o fez. Dessa forma, vislumbro que a 

autora/apelante não fez prova mínima do direito postulado. 3.Recurso 

conhecido e desprovido. (Apelação: 0716654-24.2017.8.01.000, Relator: 

Des. Roberto Barros, Segunda Câmara Cível, Data do julgamento: 

25/06/2019) APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. 

TELEXFREE. COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CONTAS. 

INVESTIMENTO POR CRÉDITO DE TERCEIROS. NÃO COMPROVAÇÃO. 

RECURSO DESPROVIDO. 1. A apelante insurge-se em face da sentença 

que julgou improcedente o pedido de liquidação individual da sentença 

proferida nos autos da ação civil pública n. 0800224-44.2013.8.01.0001. 2 
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A liquidação de sentença segue pelo procedimento comum, à luz do 

disposto no art. 509, II, do Código de Processo Civil, considerando a 

necessidade do autor alegar e provar fatos novos, que não fizeram 

referência a ação coletiva, como a existência e o valor de seu crédito. 3. 

Os documentos jungidos aos autos são insuficientes para demonstrar a 

efetiva aquisição do ADCentral Family pela apelante e consequentemente 

sua condição de divulgadora ou partner. Nem mesmo restou identificado o 

terceiro de quem a apelante supostamente adquiriu créditos ou entrega 

direta a este terceiro de qualquer valor. 4. Recurso desprovido. (Relator 

(a): Roberto Barros; Comarca: Rio Branco;Número do 

Processo:0712919-80.2017.8.01.0001;Órgão julgador: Segunda Câmara 

Cível;Data do julgamento: 17/03/2020; Data de registro: 19/03/2020) Isto 

posto, julgo improcedente o pedido inicial nos termos do art. 487, inciso I 

do CPC. Condeno a parte ré ao pagamento das custas, ficando 

sobrestada por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Caceres, 25 de março de 2020. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007948-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON JOSE DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1007948-82.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: EDILSON JOSE DE BRITO REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A EDILSON JOSÉ DE BRITO solicitou a liquidação de crédito 

oriundo de sentença proferida na ação civil pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001. Na inicial descreve: “O Requerente em 

03.06.2013 assinou os contratos de Adesão ofertados pela Requerida, 

por meio do qual o mesmo se comprometia a realizar o pagamento da 

Adesão Partner bem como compra dos Kit denominado Ad Central. Para 

tanto a Requerente desembolsou a quantia de R$ 33.544,50 (trinta e três 

mil quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos) pela qual 

adquiria 01 (adesão partner) no valor R$ 50.00 (cinquenta dólares norte 

americanos), 11 (onze) planos “Ad Family” que era composto, por 05 

(cinco) cada um, conforme demostra o comprovante de pagamento em 

anexo, sendo que as mesmas foram registradas por meio do loguin: 

edilsonbrito1, edilsonbrito2, edilsonbrito3, edilsonbrito4, edilsonbrito5, 

edilsonbrito6, edilsonbrito7, edilsonbrito8, edilsonbrito9, edilsonbrito10, 

edilsonbrito11” Postulou ao final: “b) seja a presente recebida como Ação 

para Liquidação de Sentença, por artigos, processando-se na forma do 

artigo 509, II e Art. 511, ambos do Código de Processo Civil; c) seja 

determinado à Requerida para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda 

com a exibição, em juízo, de todos os documentos referentes ao Sr. 

Edilson Jose de Brito, portador do CPF: 488,825,931- 34, loguin: 

edilsonbrito1,edilsonbrito2, edilsonbrito3, edilsonbrito4, edilsonbrito5, 

edilsonbrito6, edilsonbrito7, edilsonbrito8, edilsonbrito9, edilsonbrito10, 

edilsonbrito11, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

e/ou imediata aplicação do Art. 400 do CPC; c) a citação da Requerida 

para os termos da presente ação; d) ao final, seja prolatada sentença 

fixando o ‘quantum debeatur’, de forma a permitir o início da execução 

forçada, devendo ser levado em consideração a correção monetária e 

juros fixados nos autos da ação civil pública; A petição inicial foi instruída 

com os documentos de ids. Num. Num. 11258666 e outros. Citado – id. 

Num. 16600663 a Requerida não apresentou defesa – id. Num. 20687293, 

tendo a Autora postulado pelo julgamento antecipado da lide – id. Num. 

Num. 21197392. Foi novamente oportunizado a Requerida manifestar e 

permaneceu inerte - Num. 21594968, Num. 21594968 e Num. 29241389. 

Eis o relatório. Decido. O feito versa sobre liquidação de sentença, que 

segue o rito comum, conforme art. 509, II, do CPC, ante a necessidade do 

autor alegar e provar fatos novos, que não fizeram referência à ação 

coletiva, precipuamente a existência e o valor de seu crédito. Na ação civil 

pública proferida e que embasa a demanda foi decidido: “...”Diante dos 

fundamentos expostos, confirmo integralmente as medidas acautelatórias 

de te rm inadas  na  Sen tença  p ro fe r ida  nos  au tos  n º 

0005669-76.2013.8.01.0001 e julgo parcialmente procedentes os pedidos 

formulados pelo Ministério Público Estadual em detrimento de Ympactus 

Comercial Ltda., Carlos Roberto Costa, Carlos Nataniel Wanzeler e James 

Mattew Merril para: A) com amparo nos arts. 104, II e 166, II, do Código 

Civil, declarar a nulidade de todos os contratos firmados entre os 

divulgadores da rede Telexfree e a ré Ympactus Comercial Ltda., 

formalizados através da adesão ao Regulamento Geral de Clientes e 

Divulgadores de Produtos e a outros instrumentos contratuais que o 

antecederam, em razão da ilicitude de seus objetos, que versam sobre 

pirâmide financeira; B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos negócios jurídicos determinada no item A, 

determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em que 

se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré Ympactus 

Comercial Ltda. A: B.1) devolver a todos os Partners os valores recebidos 

a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos os 

divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de Caução 

Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99 Telexfree; B.3) 

devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores recebidos a 

título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo cinquenta 

contas VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores indicados 

nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré Ympactus 

Comercial Ltda. as contas 99Telexfree que receberam em forma de kits, 

mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas não 

restituídas deverá ser abatido do montante total a receber, na proporção 

US$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para os 

divulgadores AdCentral Family; B.5) do monante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda. 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão da recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montante 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) Os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 p. 

880/964). Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. B.8) considerando que a presente ação é coletiva, os valores 

determinados nos itens B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7 deverão ser apurados 

em liquidação de sentença, que poderá ser proposta por cada 

interessado, no foro do seu domicílio; C) com amparo nos arts. 186 e 927 

do Código Civil, condenar a ré Ympacutus Comercial Ltda. a pagar 

indenização por danos extrapatrimoniais coletivos, no valor de 

R$3.000.000,00 (três milhões de reais), sujeito a correção monetária a 

partir desta data e a juros legais a contar da citação. O valor da 

condenação será revertido em favor do Fundo Nacional de Defesa dos 

Direitos Difusos (art. 13 da Lei nº 7.347/85); D) com amparo no art. 670 do 

CPC de 1939, vigente por força do art. 1.218, VII, do atual CPC, determinar 

a dissolução da pessoa jurídica Ympactus Comercial Ltda., remetendo os 

sócios ao procedimento de liquidação, a iniciar-se no prazo de trinta dias, 

contado do trânsito em julgado desta Sentença, na forma do art. 955 e 

seguintes do Decreto-Lei 1.608/39 (arts. 1.111 do CC e 1.218, VII, do 

CPC), em autos apartados; E) com amparo no art. 50 do CC, determinar a 

desconsideração da personalidade jurídica da ré Ympactus Comercial 

Ltda., estendendo todas as responsabilidades decorrentes da presente 

Sentença aos seus sócios administradores, os réus Carlos Roberto Costa, 

Carlos Nataniel Wanzeler ; F) condenar todos os réus à obrigação de não 

fazer, consistente em não celebrar novos contratos semelhantes ao que 

foi disciplinado no Regulamento Geral de Clientes e Divulgadores de 
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Produtos e em seus antecessores, por meio da pessoa jurídica ré ou por 

qualquer outro meio, sob pena de multa de R$100.000,00 (cem mil reais) 

por cada novo contrato celebrado. Declaro extinto o processo, com 

análise do mérito (art. 269, I, CPC)...” Embora regularmente citada, a Ré 

não apresentou contestação, razão porque decreto-lhes a revelia, na 

forma do art. 344 do CPC e julgo antecipadamente o mérito (art. 355, II, 

CPC). Registro, entretanto, que a presunção de veracidade fática que 

decorre do decreto da revelia não é absoluta e definitivamente não 

exonera o autor do ônus de apresentar elementos probatórios que 

corroborem os fatos alegados, os quais são passíveis de prova pela via 

documental. Assim, postulando a autora a liquidação de crédito que alega 

ter em razão da sentença coletiva acima citada, compete-lhe demonstrar a 

existência e o valor do crédito. A sentença declarou a nulidade de todos 

os negócios jurídicos firmados pelo réu na rede Telexfree, em razão da 

ilicitude do objeto, que se referia a uma pirâmide financeira. Por 

conseguinte, e conforme art. 182 do Código Civil, determinou o 

restabelecimento dos contratantes ao estado anterior, impondo, em linhas 

gerais, que a ré devolvesse os valores que recebeu de partners e 

divulgadores e, em contrapartida, que estes últimos devolvessem as 

contas 99Telexfree que receberam do réu. No caso específico dos autos, 

a parte Autora alega que se tornou divulgadora em 03.06.2013, por meio 

do qual o mesmo se comprometia a realizar o pagamento da Adesão 

Partner bem como compra dos Kit denominado Ad Central. Para tanto 

afirma que desembolsou a quantia de R$ 33.544,50 (trinta e três mil 

quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos) pela aquisição 

de 01 (adesão partner) no valor R$ 50.00 (cinquenta dólares norte 

americanos) e 11 (onze) planos “Ad Family” que era composto, por 05 

(cinco) cada um, sendo que as mesmas foram registradas por meio do 

loguin: edilsonbrito1, edilsonbrito2, edilsonbrito3, edilsonbrito4, 

edilsonbrito5, edilsonbrito6, edilsonbrito7, edilsonbrito8, edilsonbrito9, 

edilsonbrito10, edilsonbrito11. Diz que não recebeu nenhum valor a título 

de participação na rede Telexfree. Os documentos apresentados, 

especialmente o de id. Num. 11258666 – pág. 1, Num. 11258669 - Pág. 1, 

Num. 11258674 - Pág. 1, Num. 11258676 - Pág. 1, Num. 11258678 - Pág. 1 

e Num. 11258680 - Pág. 1 demonstram a existência de relação contratual, 

e especialmente a aquisição dos planos descritos na exordial. A empresa 

foi citada e ficou inerte. Sendo detentora das informações de todos os 

usuários e valores recebidos, poderia ter prestado informações a detalhar 

a existência ou não da veracidade das informações prestadas na petição 

inicial. É certo que no procedimento adotado – liquidação de sentença 

coletiva, é dever da parte autora provar minimamente a existência e o 

valor total do crédito reclamado an debeatur e quantum debeatur. E é certo 

ainda que a singularidade da causa não permite a adoção absoluta de 

presunções. Com efeito, a demandada é, na prática, menos que uma 

massa falida, porque inteiramente proibida de operar, totalmente 

esvaziada, cujo patrimônio se restringe aos valores bloqueados no bojo da 

ação coletiva em referência. E sua estrutura de resposta às ações contra 

si ajuizadas foi abandonada, como se pode perceber dos casos 

semelhantes distribuídos a esta unidade jurisdicional, todos sem efetivo 

contraditório. Nessa ambiência, deve ter cautela na análise do caso para 

não impor desigualdade no milhares de liquidantes Brasil afora e 

propiciaria fraudes diversas, contrariando a razoabilidade e as exigências 

do bem comum. No caso, como o Autor comprovou com documentos os 

investimentos realizados no sistema da Requerida, a procedência do 

pedido de liquidação deve prosperar. Portanto, reputa-se demonstrado 

não apenas que a autora ingressou na rede Telexfree na condição de 

divulgador, como também que para tanto despendeu R$ 33.544,50 reais, 

que devem lhe ser restituídos em cumprimento ao que determinou a 

sentença, sem qualquer abatimento face ao não recebimento de valores. 

Conforme determinou o título judicial, o valor acima referido estará sujeito à 

correção monetária pela INPC, a contar da data do pagamento e de juros 

de 1% ao mês, desde a citação da ré na ação coletiva, o que se efetivou 

em 29 de julho de 2013. Sob tais fundamentos, JULGO PROCEDENTE o 

pedido para declarar que EDILSON JOSÉ DE BRITO celebrarou negócio 

jurídico com Ympactus Comercial Ltda (telexfree) e que, por isso, está 

abrangido pelos termos da sentença proferida na ação civil pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001 e tem crédito a receber da ré, no valor total 

de R$ R$ 33.544,50 (trinta e três mil, quinhentos e quarenta e quatro reais 

e cinquenta centavos), sujeito a correção monetária pelo INPC desde o 

pagamento efetivado (03/06/2013) e a juros de mora de 1% ao mês, desde 

29 de julho de 2013. Declaro extinto o processo, com análise do mérito 

(art. 487, I, CPC). Condeno a parte ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito liquidado, considerando para tanto que a 

matéria versada na ação não é complexa e que o processo tramitou 

rapidamente. Após o trânsito em julgado, contem-se as custas 

processuais e intime-se a parte ré para pagamento em quinze. Não pagas, 

adotem-se as providências estabelecidas pela Corregedoria. Intime-se. Em 

não havendo outras solicitações no prazo de quinze dias, arquivem-se. 

Caceres, 25 de abril de 2.020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1006897-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DE AMORIM BENEVIDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006897-36.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

EVERTON DE AMORIM BENEVIDES REU: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTO ajuizada por EVERTON DE AMORIM BENEVIDES em face 

de YMPACTUS COMERCIAL S/A. Para justificar o ajuizamento da ação, a 

autora apontou a seguinte causa de pedir: “...Conforme se abstrai dos 

inclusos documentos, o Promovente desembolsou R$ 35.000,00 (trinta e 

cinto mil reais ) para fins de adquirir 10 (dez) planos AdCentral Family, que 

equilente vale m a um Team Builder . O Promovente foi induzido a erro para 

fins de proceder com algo informado como sendo um “investimento no 

negócio de Marketing Multinível” da empresa Ympactus Comercial Ltda., no 

modelo conforme demonstrado no contrato cedido pela Promovida (doc. 

Anexo). Impende destacar que todos esses investimentos ocorreram 

antes da determinação judicial para suspensão das atividades da 

Promovida, por força de decisão judicial, ocorrido em 18 de junho do ano 

de 2013, nos autos da Ação Cautelar Inominada nº 0005669 - 

76.2013.8.08.001, movida junto à 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco 

– Estado do Acre, por haver indícios de prática de PIRÂMIDE FINANCEIRA 

PELA TELEXFREE, prática esta defesa pelo ordenamento jurídico pátrio a 

teor da Lei 1.521/51, haja vista ter restado configurado o crime contra a 

economia popular.....” Após tecer suas razões de fato e de direito, a 

autora formulou os seguintes requerimentos: b) a citação da Promovida 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda com a exibição, em juízo, de 

todos os documentos referentes ao nome do Promovente (EVERTON 

AMORIM BENEVIDES, CPF: 531.779.591 -53) , documentos estes que 

possibilitarão a devolução de valor , conforme sentença prolatada na 

Ação Civil Pública nº 0800224 - 44.2013.8.01.0001 , sob pena de multa 

diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) e/ou imediata aplicação do Art. 537 

do CPC;” Com a inicial, vieram documentos. Em deliberação inicial, este 

Juízo determinou o processamento da ação na forma do art. 381, inciso III, 

art. 397 e 398 do CPC. Citado, o réu quedou –se inerte – id. Num. Num. 

16601176 e Num. Num. 18111999. Autora manifestou pela decretação da 

revelia – id. Num. Num. 18342696. Oportunizado apresentar outras provas, 

a Autora juntou documentos no id. Num. 19727329 - Pág. 1. Novamente 

intimado o Requerido para manifestar – id. Num. 22648095 permaneceu 

inerte. É a síntese do necessário. Decido. Cuida-se de AÇÃO CAUTELAR 

ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO ajuizada por IVONE 

RAMALHO DE ARRUDA em face de EVERTON DE AMORIM BENEVIDES. A 

pretensão da autora deve ser acolhida. Antes cabe ponderar que na inicial 

este juízo mesclou o procedimento determinando o processamento para 

produção antecipada de provas – exibição propriamente dos documentos. 

O pleito da parte consistiu em compelir a Requerida exibir os documentos. 

O Superior Tribunal de Justiça ao enfrentar tal temática concluiu da 

possibilidade jurídica do ajuizamento do pedido autônomo de exibição de 

documentos, como o postulado na exordial, na vigência do novo Código de 

Processo Civil. É o que se extrai do julgado: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO 

COMUM. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE SE EXAURE NA 

APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS APONTADOS. INTERESSE E 
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ADEQUAÇÃO PROCESSUAIS. VERIFICAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM E PRODUÇÃO 

DE PROVA ANTECIPADA. COEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 

1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber 

se, a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, é possível o 

ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, sob o rito do 

procedimento comum (arts. 318 e seguintes), ou, como compreenderam as 

instâncias ordinárias, a referida ação deve se sujeitar, necessariamente, 

para efeito de adequação e interesse processual, ao disposto em relação 

ao "procedimento" da "produção antecipada de provas" (arts. 381 e 

seguintes). 2. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, 

que não reproduziu, em seu teor, o Livro III, afeto ao Processo Cautelar, 

então previsto no diploma processual de 1973, adveio intenso debate no 

âmbito acadêmico e doutrinário, seguido da prolação de decisões díspares 

nas instâncias ordinárias, quanto à subsistência da ação autônoma de 

exibição de documentos, de natureza satisfativa (e eventualmente 

preparatória), sobretudo diante dos novos institutos processuais que 

instrumentalizam o direito material à prova, entre eles, no que importa à 

discussão em análise, a "produção antecipada de provas" (arts. 381 e 

seguintes) e a "exibição incidental de documentos e coisa" (arts 496 e 

seguintes). 3. O Código de Processo Civil de 2015 buscou reproduzir, em 

seus termos, compreensão há muito difundida entre os processualistas de 

que a prova, na verdade, tem como destinatário imediato não apenas o 

juiz, mas também, diretamente, as partes envolvidas no litígio. Nesse 

contexto, reconhecida a existência de um direito material à prova, 

autônomo em si — que não se confunde com os fatos que ela se destina a 

demonstrar, tampouco com as consequências jurídicas daí advindas a 

subsidiar (ou não) outra pretensão —, a lei adjetiva civil estabelece 

instrumentos processuais para o seu exercício, o qual pode se dar 

incidentalmente, no bojo de um processo já instaurado entre as partes, ou 

por meio de uma ação autônoma (ação probatória lato sensu). 4. Para além 

das situações que revelem urgência e risco à prova, a pretensão posta na 

ação probatória autônoma pode, eventualmente, se exaurir na produção 

antecipada de determinada prova (meio de produção de prova) ou na 

apresentação/exibição de determinado documento ou coisa (meio de 

prova ou meio de obtenção de prova — caráter híbrido), a permitir que a 

parte demandante, diante da prova produzida ou do documento ou coisa 

apresentada, avalie sobre a existência de um direito passível de tutela e, 

segundo um juízo de conveniência, promova ou não a correlata ação. 4.1 

Com vistas ao exercício do direito material à prova, consistente na 

produção antecipada de determinada prova, o Código de Processo Civil de 

2015 estabeleceu a possibilidade de se promover ação probatória 

autônoma, com as finalidades devidamente especificadas no art. 381. 4.2 

Revela-se possível, ainda, que o direito material à prova consista não 

propriamente na produção antecipada de provas, mas no direito de exigir, 

em razão de lei ou de contrato, a exibição de documento ou coisa — já 

existente/já produzida — que se encontre na posse de outrem. 4.2.1 Para 

essa situação, afigura-se absolutamente viável — e tecnicamente mais 

adequado — o manejo de ação probatória autônoma de exibição de 

documento ou coisa, que, na falta de regramento específico, há de 

observar o procedimento comum, nos termos do art. 318 do novo Código 

de Processo Civil, aplicando-se, no que couber, pela especificidade, o 

disposto nos arts. 396 e seguintes, que se reportam à exibição de 

documentos ou coisa incidentalmente. 4.2.2 Também aqui não se exige o 

requisito da urgência, tampouco o caráter preparatório a uma ação dita 

principal, possuindo caráter exclusivamente satisfativo, tal como a 

jurisprudência e a doutrina nacional há muito reconheciam na postulação 

de tal ação sob a égide do CPC/1973. A pretensão, como assinalado, 

exaure-se na apresentação do documento ou coisa, sem nenhuma 

vinculação, ao menos imediata, com um dito pedido principal, não havendo 

se falar, por isso, em presunção de veracidade na hipótese de não 

exibição, preservada, contudo, a possibilidade de adoção de medidas 

coercitivas pelo juiz. 5. Reconhece-se, assim, que a ação de exibição de 

documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do 

demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente 

adequação e utilidade da via eleita. 6. Registre-se que o cabimento da 

ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de 

produção de antecipação de provas. 7. Recurso especial provido. 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.803.251 - SC (2018/0235823-3) Como o 

processamento observou inclusive a sistemática do pedido de exibição 

autônomo de exibição de documentos, a presente decisão será apreciada 

em consonância com a pretensão formulada. O Requerido foi citado e 

quedou-se inerte. Aplicando os efeitos da revelia, e tendo a Requerida as 

informações requisitadas, tem obrigação de apresentar os documentos 

solicitados. Com efeito, inexistindo qualquer razão jurídica para a negativa 

de fornecimento dos extratos que demonstre a relação jurídica mantida 

entre as partes, e de outro lado, ausente oposição ao direito pelo réu, a 

ação cautelar deve ser acolhida para o fim de se impor a obrigação de 

exibição. É como decido! Ante o exposto, DOU POR PROCEDENTE o 

requerimento de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO formulado pela requerente a 

fim de que o réu exiba todos os documentos relacionados a aquisição pelo 

Autor de dez planos AdCentral Family. Intime-se. Após o decurso do prazo 

recursal, intime-se pessoalmente o requerido para que cumpra a sentença 

proferida nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidir multa 

diária que arbitro em R$ 50,00 (cinquenta reais), limitado a trinta dias, além 

de incidir na penalidade do art. 400, inciso I do CPC. Em razão do resultado 

da demanda, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais 

e honorários de sucumbência, estes fixados no importe de 10% sobre o 

valor da causa (art. 85, §2°, incisos I a IV do CPC). Apresentadas às 

informações neste processo, iniciará o prazo de 30 (trinta) dias para o 

ajuizamento da ação principal na forma do art. 308 do Código de Processo 

Civil. Cáceres/MT, 25 de março de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito
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RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003442-92.2019.8.11.0006. 

EXEQUENTE: FERNANDO SILVA MARTINS EXECUTADO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos, etc ... FERNANDO SILVA MARTINS solicita a 

liquidação de crédito oriundo de sentença proferida na ação civil pública 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001. Na inicial afirma; Conforme se abstrai dos 

inclusos documentos o Requerente adquiriu as contas perante a 

Requerida, com os seguintes logins: FERNANDOCAC, FERNANDOCAC1, 

FERNANDOCAC2, FERNANDOCAC3, FERNANDOCAC4, para fins de 

adquirir 05 (cinco) AdCentral Family, sendo que cada uma compreende o 

valor de $ 1.425,00 (um mil quatrocentos e vinte e cinco dólares). (...) O 

valor devido ao Requerente de acordo com o cálculo realizado com a 

utilização do indexador INPC/IBGE + JUROS LEGAIS (1%), divulgado até 

14/10/2015 valor do investimento bloqueado, ou seja, o valor corrigido e 

atualizado referente ao prejuízo suportado pelo Requerente alcança a 

quantia de $ 7.125,00 (sete mil cento e vinte e cinco dólares), que 

convertidos com base no valor do dólar à época (R$ 2.034 – conforme 

tabela anexa)[4] perfaz o valor de R$ 14.492,25 (quatorze mil 

quatrocentos e novecentos e noventa e dois reais vinte e cinco 

centavos), esses que atualizados de acordo com INPC Juros Leais de 1% 

(um por cento), chega atualmente ao valor de R$ 35.153,45 (trinta e cinco 

mil cento e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos)[5](cálculo 

anexo). Ao final postulou: “b) seja recebida a presente Ação para 

Liquidação de Sentença, julgada totalmente procedente processando-se 

na forma do artigo 509, II e Art. 511, ambos do Código de Processo Civil; c) 

seja determinado à Requerida para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

proceda com a exibição, em juízo, de todos os documentos referentes ao 

Requerente no CPF nº 798.110.867-53, 05 (cinco) AdCentral Family, 

compostos pelos logins: HERLYMARTINS; HERLYMARTINS 1, 

HERLYMARTINS 2, HERLYMARTINS 3; HERLYMARTINS 4, sob pena de 

multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) e/ou imediata aplicação dos 

arts. 398 e 400, ambos do Código de Processo Civil; d) a citação da 

Requerida para os termos da presente ação; e) ao final, seja prolatada 

sentença fixando o ‘quantum debeatur’, de forma a permitir o início da 

execução forçada, devendo ser levado em consideração a correção 

monetária e juros fixados nos autos da ação civil pública;...” A petição 

inicial foi instruída com os documentos pessoais, procuração, relação de 

login de acesso no sistema e cópia das decisões proferidas pela Justiça 
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do Acre. Citado – id. Num. Num. 23774835 a Requerida não apresentou 

defesa – id Num. 24892789. Oportunizado manifestar sobre provas a 

produzir, o Autor reiterou a prova documental apresentada id. Num. 

25316024. Oportunizado ainda manifestar sobre a decisão de decretação 

da falência da Requerida, o Autor reiterou pelo prosseguimento. Eis o 

relatório. Decido. Inicialmente acolho as ponderações do Auto em sua 

última manifestação, para reconhecer que a decretação da falência não 

impede o regular andamento destes autos. O feito versa sobre liquidação 

de sentença, que segue o rito comum, conforme art. 509, II, do CPC, ante a 

necessidade do autor alegar e provar fatos novos, que não fizeram 

referência à ação coletiva, precipuamente a existência e o valor de seu 

crédito. Na ação civil pública proferida e que embasa a demanda foi 

decidido: “...”Diante dos fundamentos expostos, confirmo integralmente as 

medidas acautelatórias determinadas na Sentença proferida nos autos nº 

0005669-76.2013.8.01.0001 e julgo parcialmente procedentes os pedidos 

formulados pelo Ministério Público Estadual em detrimento de Ympactus 

Comercial Ltda., Carlos Roberto Costa, Carlos Nataniel Wanzeler e James 

Mattew Merril para: A) com amparo nos arts. 104, II e 166, II, do Código 

Civil, declarar a nulidade de todos os contratos firmados entre os 

divulgadores da rede Telexfree e a ré Ympactus Comercial Ltda., 

formalizados através da adesão ao Regulamento Geral de Clientes e 

Divulgadores de Produtos e a outros instrumentos contratuais que o 

antecederam, em razão da ilicitude de seus objetos, que versam sobre 

pirâmide financeira; B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos negócios jurídicos determinada no item A, 

determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em que 

se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré Ympactus 

Comercial Ltda. A: B.1) devolver a todos os Partners os valores recebidos 

a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos os 

divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de Caução 

Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99 Telexfree; B.3) 

devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores recebidos a 

título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo cinquenta 

contas VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores indicados 

nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré Ympactus 

Comercial Ltda. as contas 99Telexfree que receberam em forma de kits, 

mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas não 

restituídas deverá ser abatido do montante total a receber, na proporção 

US$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para os 

divulgadores AdCentral Family; B.5) do monante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda. 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão da recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montante 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) Os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 p. 

880/964). Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. B.8) considerando que a presente ação é coletiva, os valores 

determinados nos itens B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7 deverão ser apurados 

em liquidação de sentença, que poderá ser proposta por cada 

interessado, no foro do seu domicílio; C) com amparo nos arts. 186 e 927 

do Código Civil, condenar a ré Ympacutus Comercial Ltda. a pagar 

indenização por danos extrapatrimoniais coletivos, no valor de 

R$3.000.000,00 (três milhões de reais), sujeito a correção monetária a 

partir desta data e a juros legais a contar da citação. O valor da 

condenação será revertido em favor do Fundo Nacional de Defesa dos 

Direitos Difusos (art. 13 da Lei nº 7.347/85); D) com amparo no art. 670 do 

CPC de 1939, vigente por força do art. 1.218, VII, do atual CPC, determinar 

a dissolução da pessoa jurídica Ympactus Comercial Ltda., remetendo os 

sócios ao procedimento de liquidação, a iniciar-se no prazo de trinta dias, 

contado do trânsito em julgado desta Sentença, na forma do art. 955 e 

seguintes do Decreto-Lei 1.608/39 (arts. 1.111 do CC e 1.218, VII, do 

CPC), em autos apartados; E) com amparo no art. 50 do CC, determinar a 

desconsideração da personalidade jurídica da ré Ympactus Comercial 

Ltda., estendendo todas as responsabilidades decorrentes da presente 

Sentença aos seus sócios administradores, os réus Carlos Roberto Costa, 

Carlos Nataniel Wanzeler ; F) condenar todos os réus à obrigação de não 

fazer, consistente em não celebrar novos contratos semelhantes ao que 

foi disciplinado no Regulamento Geral de Clientes e Divulgadores de 

Produtos e em seus antecessores, por meio da pessoa jurídica ré ou por 

qualquer outro meio, sob pena de multa de R$100.000,00 (cem mil reais) 

por cada novo contrato celebrado. Declaro extinto o processo, com 

análise do mérito (art. 269, I, CPC)...” Embora regularmente citada, a Ré 

não apresentou contestação, razão porque decreto-lhes a revelia, na 

forma do art. 344 do CPC e julgo antecipadamente o mérito (art. 355, II, 

CPC). Registro, entretanto, que a presunção de veracidade fática que 

decorre do decreto da revelia não é absoluta e definitivamente não 

exonera o autor do ônus de apresentar elementos probatórios que 

corroborem os fatos alegados, os quais são passíveis de prova pela via 

documental. Assim, postulando a autora a liquidação de crédito que alega 

ter em razão da sentença coletiva acima citada, compete-lhe demonstrar a 

existência e o valor do crédito. A sentença declarou a nulidade de todos 

os negócios jurídicos firmados pelo réu na rede Telexfree, em razão da 

ilicitude do objeto, que se referia a uma pirâmide financeira. Por 

conseguinte, e conforme art. 182 do Código Civil, determinou o 

restabelecimento dos contratantes ao estado anterior, impondo, em linhas 

gerais, que a ré devolvesse os valores que recebeu de partners e 

divulgadores e, em contrapartida, que estes últimos devolvessem as 

contas 99Telexfree que receberam do réu. No caso específico dos autos, 

a autora alega que se tornou divulgadora em 17 de junho de 2013, quando 

comprou adquiriu 05(cinco) contas Partners, nos planos “AdCentral 

Family”, ao preço individual de U$ 1425 dólares. Diz que não recebeu 

nenhum valor a título de participação na rede Telexfree. Ocorre que a 

inicial não está instruída com um único documento a demonstrar que o 

Autor desembolsou um único centavo para participar ou ter vínculo 

contratual com a Requerida. Pela natureza da liquidação, caberia ao Autor 

comprovar o alegado, não se aplicando no caso presunções decorrentes 

da revelia. Dada ainda a natureza da sentença a liquidar decisão em ação 

coletiva -, incumbia à parte autora provar minimamente a existência e o 

valor do crédito reclamado an debeatur e quantum debeatur. E é certo que 

a singularidade da causa não permite a adoção de presunções. Com 

efeito, a demandada é, na prática, menos que uma massa falida, porque 

inteiramente proibida de operar, totalmente esvaziada, cujo patrimônio se 

restringe aos valores bloqueados no bojo da ação coletiva. E sua 

estrutura de resposta às ações contra si ajuizadas foi abandonada, como 

se pode perceber dos casos semelhantes distribuídos a esta unidade 

jurisdicional, todos sem efetivo contraditório. Nessa ambiência, o emprego 

de presunções procedimentais, além de desconsiderar a realidade, 

desigualaria os milhares de liquidantes Brasil afora e propiciaria fraudes 

diversas, contrariando a razoabilidade e as exigências do bem comum. De 

mais a mais, as presunções processuais não são absolutas e não 

exoneram o autor do ônus de apresentar elementos materiais mínimos 

capazes de indicar a probabilidade do fato alegado, tais como seriam os 

comprovantes das operações bancárias necessariamente deflagradas 

para proceder às transferências de valores entre as partes, dados que 

não foram apresentados através de extrato bancário ou coisa que o 

valha. Se realizou a aquisição direta de pacotes, certamente deveria 

informar como pagou e repassou os valores para a empresa. Da mesma 

forma se a aquisição foi realizada por intermédio de terceiros, não trouxe 

nenhum documento demonstrando que dito terceiro era de fato um 

participante da Telexfree, tampouco demonstrou que pagou valores a 

esse terceiro, como forma de ressarci-lo pelo uso dos créditos. Em suma, 

pela análise dos documentos apresentados nestes autos, não consta 

nenhum documento que demonstre o cadastro da autora junto a Telexfree. 

Não há qualquer comprovação de valores e transferências realizadas pela 

parte autora, seja bancárias ou através de terceiros, assim como, não foi 
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trazido pela autora qualquer documentação referente às transações 

realizadas com a Ympactus, anúncios realizados, logins de ativação, 

recebimento e-mail da rede Telexfree ou recibo que tenha pago algo a 

terceiro ou que este terceiro seja divulgador. Note-se que não se trata de 

documentos referentes ao backofice, mas sim transferência 

demonstrando a saída de valores da conta da autora para o réu ou para 

terceiro, como por exemplo, um recibo. Destaco que é necessário um 

mínimo de prova para viabilidade da demanda posta em juízo. Diante da 

total anemia probatória, a improcedência do pedido de liquidação é medida 

que se impõe. Nesse sentido, julgado do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 

1000269-06.2018.8.11.0003 EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - TELEXFREE – RÉ REVEL – EFEITOS DA 

REVELIA AFASTADOS - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – NÃO 

DEMONSTRAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PELAS QUAIS O AUTOR 

AFIRMA A EXISTÊNCIA DOS DOCUMENTOS - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. A decretação da revelia , por si só, não produz 

os efeitos estabelecidos no artigo 344 do Código de Processo Civil, 

porquanto ausente a verossimilhança da causa de pedir, na medida em 

que competia ao autor, ora apelante, comprovar, já com a inicial, ainda que 

minimamente, a existência do valor investido e a relação jurídica mantida 

com a ré, ora apelada, a teor do disposto no artigo 434 do Código de 

Processo Civil, o que não fez. (N.U 1000269-06.2018.8.11.0003, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES 

ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, 

Publicado no DJE 21/01/2020) Ainda outros julgados, agora do Tribunal de 

Justiça do Acre: APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA 

COLETIVA. TELEXFREE. AQUISIÇÃO DE CONTAS. PROVA MÍNIMA. 

INEXISTÊNCIA. 1. A apelante insurge-se em face da sentença que julgou 

improcedente o pedido de liquidação individual da sentença proferida nos 

autos da ação civil pública n. 0800224-44.2013.8.01.0001. 2 A liquidação 

de sentença segue pelo procedimento comum, à luz do disposto no art. 

509, II, do Código de Processo Civil, considerando a necessidade do autor 

alegar e provar fatos novos, que não fizeram referência a ação coletiva, 

como a existência e o valor de seu crédito. 3. Os documentos jungidos 

aos autos são insuficientes para demonstrar a efetiva aquisição do 

ADCentral Family pela apelante e consequentemente sua condição de 

divulgadora ou partner. Nem mesmo restou identificado qualquer 

pagamento. 4. Recurso desprovido. (Relator (a): Roberto Barros; 

C o m a r c a :  R i o  B r a n c o ; N ú m e r o  d o 

Processo:0705535-32.2018.8.01.0001;Órgão julgador: Segunda Câmara 

Cível;Data do julgamento: 17/03/2020; Data de registro: 19/03/2020) 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

TELEXFREE. NEGÓCIO JURÍDICO. ATIVAÇÃO DE CONTAS. INVESTIMENTO. 

CRÉDITO DE TERCEIROS. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. Incumbe à parte autora o ônus de instruir a inicial 

com documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320, do 

Código de Processo Civil). Na hipótese de compras de escritórios virtuais 

realizadas mediante cessão de créditos de terceiros, com promessa de 

posterior reembolso pelo divulgador, necessário a comprovação do 

ressarcimento ao veterano, conforme recente julgado desta Câmara Cível: 

"(...) Os divulgadores, que eventualmente tenham ingressado na rede 

mediante o uso de créditos de terceiros no sistema Telexfree, devem 

identificar o terceiro, demonstrar que era um divulgador e que efetivou 

pagamento a este último, como forma de ressarci-lo pelo uso dos 

c r é d i t o s " .  ( R e l a t o r  D e s .  L u í s  C a m o l e z ;  P r o c e s s o : 

0713527-49.2015.8.01.0001; Primeira Câmara Cível; Data do julgamento: 

2 3 / 0 9 / 2 0 1 9 ;  D a t a  d e  r e g i s t r o :  2 4 / 0 9 / 2 0 1 9 ) 

(Apelação:0710873-21.2017.8.01.0001, Relatora: Desª Eva Evangelista, 

Primeira Câmara Cível, Data do julgamento: 05/12/2019) APELAÇÃO CÍVEL. 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. TELEXFREE. COMPROVAÇÃO DE 

AQUISIÇÃO DE CONTAS. INVESTIMENTO POR CRÉDITO DE TERCEIROS. 

NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A liquidação de 

sentença segue pelo procedimento comum, à luz do disposto no art. 509, 

II, do Código de Processo Civil, considerando a necessidade do autor 

alegar e provar fatos novos, que não fizeram referência a ação coletiva, 

como a existência e o valor de seu crédito. 2. A parte autora poderia ter 

demonstrado seu direito por meio de boletos, comprovantes de depósito, o 

qualquer outro documento que demonstrasse eventual negociação com o 

divulgador ou empresa, o que não o fez. Dessa forma, vislumbro que a 

autora/apelante não fez prova mínima do direito postulado. 3.Recurso 

conhecido e desprovido. (Apelação: 0716654-24.2017.8.01.000, Relator: 

Des. Roberto Barros, Segunda Câmara Cível, Data do julgamento: 

25/06/2019) APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. 

TELEXFREE. COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CONTAS. 

INVESTIMENTO POR CRÉDITO DE TERCEIROS. NÃO COMPROVAÇÃO. 

RECURSO DESPROVIDO. 1. A apelante insurge-se em face da sentença 

que julgou improcedente o pedido de liquidação individual da sentença 

proferida nos autos da ação civil pública n. 0800224-44.2013.8.01.0001. 2 

A liquidação de sentença segue pelo procedimento comum, à luz do 

disposto no art. 509, II, do Código de Processo Civil, considerando a 

necessidade do autor alegar e provar fatos novos, que não fizeram 

referência a ação coletiva, como a existência e o valor de seu crédito. 3. 

Os documentos jungidos aos autos são insuficientes para demonstrar a 

efetiva aquisição do ADCentral Family pela apelante e consequentemente 

sua condição de divulgadora ou partner. Nem mesmo restou identificado o 

terceiro de quem a apelante supostamente adquiriu créditos ou entrega 

direta a este terceiro de qualquer valor. 4. Recurso desprovido. (Relator 

(a): Roberto Barros; Comarca: Rio Branco;Número do 

Processo:0712919-80.2017.8.01.0001;Órgão julgador: Segunda Câmara 

Cível;Data do julgamento: 17/03/2020; Data de registro: 19/03/2020) Isto 

posto, julgo improcedente o pedido inicial nos termos do art. 487, inciso I 

do CPC. Condeno a parte ré ao pagamento das custas, ficando 

sobrestada por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Caceres, 25 de março de 2020. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1001294-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HILTON VIGNARDI CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001294-45.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: HILTON VIGNARDI CORREA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A HILTON VIGNARDI CORREA solicita a liquidação de 

crédito oriundo de sentença proferida na ação civil pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001. Na inicial descreve o autor: “O Requerente 

em 17.06.2013 assinou o contrato de Adesão ofertado pela Requerida, por 

meio do qual o mesmo se comprometia a realizar o pagamento da adesão 

bem como compra do Kit denominado Ad Family. Para tanto o Requerido 

desembolsou a quantia de R$ 3.078,00 (três mil e setenta e oito reais, pela 

qual adquiria 01 Adesão partner no valor R$ 50.00 (cinquenta dólares 

norte americanos), e 01 plano “Ad Family” que era composto, por 05 

(cinco) planos “Ad Central”, no valor de R$ 1.375,00 (um mil trezentos e 

setenta e cinco dólares norte americanos), conforme demostra o 

comprovante de pagamento em anexo, sendo que as mesmas foram 

registradas por meio do loguin: Hiltinho”. Ao final postulou: “b) seja a 

presente recebida como Ação para Liquidação de Sentença, por artigos, 

processando-se na forma do artigo 509, II e Art. 511, ambos do Código de 

Processo Civil; c) seja determinado à Requerida para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, proceda com a exibição, em juízo, de todos os documentos 

referentes ao (AQUI INFORMAR CPF/LOGUIN/NOMES DAS ADCENTRAIS), 

sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) e/ou imediata 

aplicação do Art. 400 do CPC; c) a citação da Requerida para os termos 

da presente ação; d) ao final, seja prolatada sentença fixando o ‘quantum 

debeatur’, de forma a permitir o início da execução forçada, devendo ser 

levado em consideração a correção monetária e juros fixados nos autos 

da ação civil pública”; id. Num. 12335595. A petição inicial foi instruída com 

o documento de id. Num. 12335595 - Pág. 21. Citado – id. Num. 16165514 - 

Pág. 1 a Requerida não apresentou defesa, tendo o Autor postulado pelo 

julgamento antecipado da lide – id. Num. 19803005. Oportunizado 

manifestar sobre provas, apresentou documento de id. Num. 20529368 e 

Num. 20529385. Oportunizado a parte Requerida manifestar – id. Num. 

21517885 - 2 ficou silente. Eis o relatório. Decido. O feito versa sobre 

liquidação de sentença, que segue o rito comum, conforme art. 509, II, do 
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CPC, ante a necessidade do autor alegar e provar fatos novos, que não 

fizeram referência à ação coletiva, precipuamente a existência e o valor 

de seu crédito. Na ação civil pública proferida e que embasa a demanda 

foi decidido: “...”Diante dos fundamentos expostos, confirmo integralmente 

as medidas acautelatórias determinadas na Sentença proferida nos autos 

nº 0005669-76.2013.8.01.0001 e julgo parcialmente procedentes os 

pedidos formulados pelo Ministério Público Estadual em detrimento de 

Ympactus Comercial Ltda., Carlos Roberto Costa, Carlos Nataniel 

Wanzeler e James Mattew Merril para: A) com amparo nos arts. 104, II e 

166, II, do Código Civil, declarar a nulidade de todos os contratos firmados 

entre os divulgadores da rede Telexfree e a ré Ympactus Comercial Ltda., 

formalizados através da adesão ao Regulamento Geral de Clientes e 

Divulgadores de Produtos e a outros instrumentos contratuais que o 

antecederam, em razão da ilicitude de seus objetos, que versam sobre 

pirâmide financeira; B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos negócios jurídicos determinada no item A, 

determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em que 

se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré Ympactus 

Comercial Ltda. A: B.1) devolver a todos os Partners os valores recebidos 

a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos os 

divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de Caução 

Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99 Telexfree; B.3) 

devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores recebidos a 

título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo cinquenta 

contas VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores indicados 

nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré Ympactus 

Comercial Ltda. as contas 99Telexfree que receberam em forma de kits, 

mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas não 

restituídas deverá ser abatido do montante total a receber, na proporção 

US$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para os 

divulgadores AdCentral Family; B.5) do monante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda. 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão da recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montante 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) Os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 p. 

880/964). Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. B.8) considerando que a presente ação é coletiva, os valores 

determinados nos itens B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7 deverão ser apurados 

em liquidação de sentença, que poderá ser proposta por cada 

interessado, no foro do seu domicílio; C) com amparo nos arts. 186 e 927 

do Código Civil, condenar a ré Ympacutus Comercial Ltda. a pagar 

indenização por danos extrapatrimoniais coletivos, no valor de 

R$3.000.000,00 (três milhões de reais), sujeito a correção monetária a 

partir desta data e a juros legais a contar da citação. O valor da 

condenação será revertido em favor do Fundo Nacional de Defesa dos 

Direitos Difusos (art. 13 da Lei nº 7.347/85); D) com amparo no art. 670 do 

CPC de 1939, vigente por força do art. 1.218, VII, do atual CPC, determinar 

a dissolução da pessoa jurídica Ympactus Comercial Ltda., remetendo os 

sócios ao procedimento de liquidação, a iniciar-se no prazo de trinta dias, 

contado do trânsito em julgado desta Sentença, na forma do art. 955 e 

seguintes do Decreto-Lei 1.608/39 (arts. 1.111 do CC e 1.218, VII, do 

CPC), em autos apartados; E) com amparo no art. 50 do CC, determinar a 

desconsideração da personalidade jurídica da ré Ympactus Comercial 

Ltda., estendendo todas as responsabilidades decorrentes da presente 

Sentença aos seus sócios administradores, os réus Carlos Roberto Costa, 

Carlos Nataniel Wanzeler ; F) condenar todos os réus à obrigação de não 

fazer, consistente em não celebrar novos contratos semelhantes ao que 

foi disciplinado no Regulamento Geral de Clientes e Divulgadores de 

Produtos e em seus antecessores, por meio da pessoa jurídica ré ou por 

qualquer outro meio, sob pena de multa de R$100.000,00 (cem mil reais) 

por cada novo contrato celebrado. Declaro extinto o processo, com 

análise do mérito (art. 269, I, CPC)...” Embora regularmente citada, a Ré 

não apresentou contestação, razão porque decreto-lhes a revelia, na 

forma do art. 344 do CPC e julgo antecipadamente o mérito (art. 355, II, 

CPC). Registro, entretanto, que a presunção de veracidade fática que 

decorre do decreto da revelia não é absoluta e definitivamente não 

exonera o autor do ônus de apresentar elementos probatórios que 

corroborem os fatos alegados, os quais são passíveis de prova pela via 

documental. Assim, postulando a autora a liquidação de crédito que alega 

ter em razão da sentença coletiva acima citada, compete-lhe demonstrar a 

existência e o valor do crédito. A sentença declarou a nulidade de todos 

os negócios jurídicos firmados pelo réu na rede Telexfree, em razão da 

ilicitude do objeto, que se referia a uma pirâmide financeira. Por 

conseguinte, e conforme art. 182 do Código Civil, determinou o 

restabelecimento dos contratantes ao estado anterior, impondo, em linhas 

gerais, que a ré devolvesse os valores que recebeu de partners e 

divulgadores e, em contrapartida, que estes últimos devolvessem as 

contas 99Telexfree que receberam do réu. No caso específico dos autos, 

a autora alega que se tornou divulgador, tendo adquirido 01 Adesão 

partner no valor R$ 50.00 (cinquenta dólares norte americanos), e 01 

plano “Ad Family” que era composto, por 05 (cinco) planos “Ad Central”, 

no valor de R$ 1.375,00 (um mil trezentos e setenta e cinco dólares norte 

americanos), totalizando R$ 3078,00 reais. Confrontando o alegado com 

as provas apresentadas, a pretensão deve ser acolhida. Depreende dos 

documentos que o Autor comprovou a existência de relação jurídica com a 

Requerida. É o que se extrai do boleto de id. Num. 12335595 - Pág. 21 no 

valor de R$ 3078,00 reais, e embora não tenha sido juntado comprovante 

bancário, nos prints do sistema da Requerida atesta como pagamento 

recebido – id. Num. 20529368 - Pág. 2. As datas são coincidentes com os 

dados do boleto bancário. Dada a natureza da sentença a liquidar decisão 

em ação coletiva -, incumbia à parte autora provar minimamente a 

existência e o valor total do crédito reclamado an debeatur e quantum 

debeatur. E é certo que a singularidade da causa não permite a adoção de 

presunções. Com efeito, a demandada é, na prática, menos que uma 

massa falida, porque inteiramente proibida de operar, totalmente 

esvaziada, cujo patrimônio se restringe aos valores bloqueados no bojo da 

ação coletiva em referência. E sua estrutura de resposta às ações contra 

si ajuizadas foi abandonada, como se pode perceber dos casos 

semelhantes distribuídos a esta unidade jurisdicional, todos sem efetivo 

contraditório. Nessa ambiência, o emprego de presunções procedimentais, 

além de desconsiderar a realidade, desigualaria os milhares de liquidantes 

Brasil afora e propiciaria fraudes diversas, contrariando a razoabilidade e 

as exigências do bem comum. De mais a mais, as presunções 

processuais não são absolutas e não exoneram o autor do ônus de 

apresentar elementos materiais mínimos capazes de indicar a 

probabilidade do fato alegado, tais como seriam os comprovantes das 

operações bancárias necessariamente deflagradas para proceder às 

transferências de valores entre as partes, dados que não foram 

apresentados integralmente através de extrato bancário ou coisa que o 

valha. E não soa pertinente com os limites da causa a produção de prova 

testemunhal injustificada. No caso, como já apontado, o Autor apresentou 

prova de fato constitutivo de seu direito. Portanto, reputa-se demonstrado 

não apenas que o autor ingressou na rede Telexfree na condição de 

divulgador, como também que para tanto despendeu R$ 3078,00 (três mil e 

setenta e oito reais), que devem lhe ser restituídos em cumprimento ao que 

determinou a sentença, sem qualquer abatimento face ao não recebimento 

de valores. Conforme determinou o título judicial, o valor de cada boleto 

estará sujeito à correção monetária pela INPC, a contar da data do 

pagamento, e de juros de 1% ao mês, desde a citação da ré na ação 

coletiva, o que se efetivou em 29 de julho de 2013. Sob tais fundamentos, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar que HILTON 

VIGNARDI CORREA celebrou negócio jurídico com Ympactus Comercial 

Ltda (telexfree) e que, por isso, está abrangido pelos termos da sentença 

proferida na ação civil pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001 e tem 
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crédito a receber da ré, no valor total de R$ 3.078,00 (três mil e setenta e 

oito reais), sujeito a correção monetária pelo INPC desde o pagamento o 

boleto – 17/06/2013 e a juros de mora de 1% ao mês, desde 29 de julho de 

2013. Declaro extinto o processo, com análise do mérito (art. 487, I, CPC). 

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito liquidado, considerando para tanto que a matéria versada na ação 

não é complexa e que o processo tramitou rapidamente. Após o trânsito 

em julgado, contem-se as custas processuais e intime-se a parte ré para 

pagamento em quinze. Não pagas, adotem-se as providências 

estabelecidas pela Corregedoria. Intime-se. Em não havendo outras 

solicitações no prazo de quinze dias, arquivem-se. Caceres, 25 de março 

de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1004876-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE YUNG DELBEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004876-87.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: HENRIQUE YUNG DELBEM REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A HENRIQUE YUNG DELBEM solicita a liquidação de crédito 

oriundo de sentença proferida na ação civil pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001. O Autor alega que adquiriu diversas cotas 

junto à Requerida, totalizando o valor de investimento no importe de R$ 

14.419,25 (quatorze mil quatrocentos e dezenove reais e vinte e cinco 

centavos), à época. Ao final postulou: “a redistribuição do ônus da prova 

em face da Requerido, quanto aos contratos, extratos de contas e demais 

documentos atinentes à relação contratual das partes desta lide, na forma 

do §1° do art. 373 do CPC; C) a procedência total da demanda, 

determinando a penhora no rosto dos autos da ação civil pública nº 

0800224 -44.2013.8.01.0001 e na ação cautelar nº 0005669 

-76.2013.8.01.0001, bem como a transferência para uma conta judicial 

própria destes autos dos valores apresentados na planilha de cálculo 

anexa, devidamente atualizados (e a serem atualizados até a data do 

efetivo pagamento), para que o Requerente possam levantá - los 

oportunamente, de modo a serem ressarcidos pelo prejuízo que estão 

suportando”. A petição inicial foi instruída com os documentos de ids. Num. 

9455111, Num. 9455154 e Num. 9455169. Posteriormente na emenda 

juntou os documentos de id. Num. 9911143. Citado – id. Num. 11859346 a 

Requerida não apresentou defesa, tendo o Autor postulado pelo 

julgamento antecipado da lide – id. Num. 12531711. Oportunizado 

manifestar sobre provas, apresentou documento de id. Num. 13577319. 

Foi designada audiência para colheita do depoimento pessoal e realizado 

no id. Num. 18406881. Oportunizado a parte Requerida manifestar – id. 

Num. 22461792 ficou silente. Eis o relatório. Decido. O feito versa sobre 

liquidação de sentença, que segue o rito comum, conforme art. 509, II, do 

CPC, ante a necessidade do autor alegar e provar fatos novos, que não 

fizeram referência à ação coletiva, precipuamente a existência e o valor 

de seu crédito. Na ação civil pública proferida e que embasa a demanda 

foi decidido: “...”Diante dos fundamentos expostos, confirmo integralmente 

as medidas acautelatórias determinadas na Sentença proferida nos autos 

nº 0005669-76.2013.8.01.0001 e julgo parcialmente procedentes os 

pedidos formulados pelo Ministério Público Estadual em detrimento de 

Ympactus Comercial Ltda., Carlos Roberto Costa, Carlos Nataniel 

Wanzeler e James Mattew Merril para: A) com amparo nos arts. 104, II e 

166, II, do Código Civil, declarar a nulidade de todos os contratos firmados 

entre os divulgadores da rede Telexfree e a ré Ympactus Comercial Ltda., 

formalizados através da adesão ao Regulamento Geral de Clientes e 

Divulgadores de Produtos e a outros instrumentos contratuais que o 

antecederam, em razão da ilicitude de seus objetos, que versam sobre 

pirâmide financeira; B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos negócios jurídicos determinada no item A, 

determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em que 

se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré Ympactus 

Comercial Ltda. A: B.1) devolver a todos os Partners os valores recebidos 

a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos os 

divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de Caução 

Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99 Telexfree; B.3) 

devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores recebidos a 

título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo cinquenta 

contas VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores indicados 

nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré Ympactus 

Comercial Ltda. as contas 99Telexfree que receberam em forma de kits, 

mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas não 

restituídas deverá ser abatido do montante total a receber, na proporção 

US$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para os 

divulgadores AdCentral Family; B.5) do monante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda. 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão da recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montante 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) Os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 p. 

880/964). Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. B.8) considerando que a presente ação é coletiva, os valores 

determinados nos itens B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7 deverão ser apurados 

em liquidação de sentença, que poderá ser proposta por cada 

interessado, no foro do seu domicílio; C) com amparo nos arts. 186 e 927 

do Código Civil, condenar a ré Ympacutus Comercial Ltda. a pagar 

indenização por danos extrapatrimoniais coletivos, no valor de 

R$3.000.000,00 (três milhões de reais), sujeito a correção monetária a 

partir desta data e a juros legais a contar da citação. O valor da 

condenação será revertido em favor do Fundo Nacional de Defesa dos 

Direitos Difusos (art. 13 da Lei nº 7.347/85); D) com amparo no art. 670 do 

CPC de 1939, vigente por força do art. 1.218, VII, do atual CPC, determinar 

a dissolução da pessoa jurídica Ympactus Comercial Ltda., remetendo os 

sócios ao procedimento de liquidação, a iniciar-se no prazo de trinta dias, 

contado do trânsito em julgado desta Sentença, na forma do art. 955 e 

seguintes do Decreto-Lei 1.608/39 (arts. 1.111 do CC e 1.218, VII, do 

CPC), em autos apartados; E) com amparo no art. 50 do CC, determinar a 

desconsideração da personalidade jurídica da ré Ympactus Comercial 

Ltda., estendendo todas as responsabilidades decorrentes da presente 

Sentença aos seus sócios administradores, os réus Carlos Roberto Costa, 

Carlos Nataniel Wanzeler ; F) condenar todos os réus à obrigação de não 

fazer, consistente em não celebrar novos contratos semelhantes ao que 

foi disciplinado no Regulamento Geral de Clientes e Divulgadores de 

Produtos e em seus antecessores, por meio da pessoa jurídica ré ou por 

qualquer outro meio, sob pena de multa de R$100.000,00 (cem mil reais) 

por cada novo contrato celebrado. Declaro extinto o processo, com 

análise do mérito (art. 269, I, CPC)...” Embora regularmente citada, a Ré 

não apresentou contestação, razão porque decreto-lhes a revelia, na 

forma do art. 344 do CPC e julgo antecipadamente o mérito (art. 355, II, 

CPC). Registro, entretanto, que a presunção de veracidade fática que 

decorre do decreto da revelia não é absoluta e definitivamente não 

exonera o autor do ônus de apresentar elementos probatórios que 

corroborem os fatos alegados, os quais são passíveis de prova pela via 

documental. Assim, postulando a autora a liquidação de crédito que alega 

ter em razão da sentença coletiva acima citada, compete-lhe demonstrar a 
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existência e o valor do crédito. A sentença declarou a nulidade de todos 

os negócios jurídicos firmados pelo réu na rede Telexfree, em razão da 

ilicitude do objeto, que se referia a uma pirâmide financeira. Por 

conseguinte, e conforme art. 182 do Código Civil, determinou o 

restabelecimento dos contratantes ao estado anterior, impondo, em linhas 

gerais, que a ré devolvesse os valores que recebeu de partners e 

divulgadores e, em contrapartida, que estes últimos devolvessem as 

contas 99Telexfree que receberam do réu. No caso específico dos autos, 

a autora alega que se tornou divulgadora, tendo investido o valor de R$ 

14.419,25 reais. Confrontando o alegado com as provas apresentadas, a 

pretensão deve ser acolhida parcialmente. Depreende dos documentos 

que o Autor comprovou a existência de relação jurídica com a Requerida. 

No doc. De id. Num. 9455111 - Pág. 1 e Pág. 02 e que trata-se de boleto 

bancário, retrata contrato de nº 18922495 no valor de R$ 2.805,00 reais, 

cujo pagamento foi realizado em 18/01/2013. Comprova ainda o Autor 

pagamento de outro boleto no valor de R$ 2.750,00 reais no dia 

06/02/2013 - Num. 9455111 - Pág. 3 e Pág. 4, com registro de menção ao 

mesmo número de contrato antes descrito. Consta ainda na inicial a 

comprovação da emissão de outro boleto, no valor de R$ 2864,25 reais – 

id. Num. 9455111 - Pág. 5 e Pág. 06, quitado no dia 07/05/2013 e embora 

faça menção a Sacado: Ana Rubia da Silva Garcia, esta atrelado ao 

contrato nº 18922495. Na petição e documento de id. Num. 13577319 a 

parte justifica e demonstra como funcionava o sistema da Requerida, 

inclusive a forma de transação entre pessoas físicas. A inicial ainda esta 

instruída com prints das telas do sistema da Requerida, atestado a 

existência de contas vinculadas em nome do Autor na condição de 

divulgador, condição Family, com registro de data de entrada em 

17/01/2013 e data de ativação em 19/01/2013 e status pagamento 

recebido - id. Num. 9455154 - Pág. 1; condição Family, com registro de 

data de entrada em 05/02/2013 e data de ativação em 07/02/2013 e status 

pagamento recebido - id. Num. 9455154 - Pág. 2; condição Family, com 

registro de data de entrada em 02/05/2013 e data de ativação em 

05/05/2013 e status pagamento recebido - id. Num. 9455154 - Pág. 3 Tais 

documentos revelam parcial comprovação do total investido, e computado 

os três boletos bancários importam na quantia de R$ 8419,25 reais. Por 

outro lado, não existe a apresentação de qualquer prova acerca da 

aquisição do total alegado. Dada a natureza da sentença a liquidar decisão 

em ação coletiva -, incumbia à parte autora provar minimamente a 

existência e o valor total do crédito reclamado an debeatur e quantum 

debeatur. E é certo que a singularidade da causa não permite a adoção de 

presunções. Com efeito, a demandada é, na prática, menos que uma 

massa falida, porque inteiramente proibida de operar, totalmente 

esvaziada, cujo patrimônio se restringe aos valores bloqueados no bojo da 

ação coletiva em referência. E sua estrutura de resposta às ações contra 

si ajuizadas foi abandonada, como se pode perceber dos casos 

semelhantes distribuídos a esta unidade jurisdicional, todos sem efetivo 

contraditório. Nessa ambiência, o emprego de presunções procedimentais, 

além de desconsiderar a realidade, desigualaria os milhares de liquidantes 

Brasil afora e propiciaria fraudes diversas, contrariando a razoabilidade e 

as exigências do bem comum. De mais a mais, as presunções 

processuais não são absolutas e não exoneram o autor do ônus de 

apresentar elementos materiais mínimos capazes de indicar a 

probabilidade do fato alegado, tais como seriam os comprovantes das 

operações bancárias necessariamente deflagradas para proceder às 

transferências de valores entre as partes, dados que não foram 

apresentados integralmente através de extrato bancário ou coisa que o 

valha. E não soa pertinente com os limites da causa a produção de prova 

testemunhal injustificada. Portanto, a procedência deve ser parcial e 

adstrita e embasada na prova apresentada. Portanto, reputa-se 

demonstrado não apenas que o autor ingressou na rede Telexfree na 

condição de divulgador, como também que para tanto despendeu R$ 

8419,25 (Oito mil, quatrocentos e dezenove reais e vinte e cinco 

centavos), que devem lhe ser restituídos em cumprimento ao que 

determinou a sentença, sem qualquer abatimento face ao não recebimento 

de valores. Conforme determinou o título judicial, o valor de cada boleto 

estará sujeito à correção monetária pela INPC, a contar da data do 

pagamento, e de juros de 1% ao mês, desde a citação da ré na ação 

coletiva, o que se efetivou em 29 de julho de 2013. Sob tais fundamentos, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar que 

HENRIQUE YUNG DELBEM celebrou negócio jurídico com Ympactus 

Comercial Ltda (telexfree) e que, por isso, está abrangido pelos termos da 

sentença proferida na ação civil pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001 e 

tem crédito a receber da ré, no valor total de R$ 8.419,25 (Oito mil, 

quatrocentos e dezenove reais), sujeito a correção monetária pelo INPC 

desde o pagamento de cada boleto e a juros de mora de 1% ao mês, 

desde 29 de julho de 2013. Declaro extinto o processo, com análise do 

mérito (art. 487, I, CPC). Condeno a parte ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito liquidado, considerando para tanto que a 

matéria versada na ação não é complexa e que o processo tramitou 

rapidamente. Após o trânsito em julgado, contem-se as custas 

processuais e intime-se a parte ré para pagamento em quinze. Não pagas, 

adotem-se as providências estabelecidas pela Corregedoria. Intime-se. Em 

não havendo outras solicitações no prazo de quinze dias, arquivem-se. 

Caceres, 25 de março de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000359-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE OLIVEIRA PINTO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAILTON DA SILVA PERES OAB - MT5106/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000359-05.2018.8.11.0006. 

EMBARGANTE: ALESSANDRA DE OLIVEIRA PINTO EMBARGADO: 

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE ALESSANDRA DE 

OLIVEIRA PINTO apresentou embargos à execução em face da 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE MT alegando em 

síntese que o Embargado estaria cobrando juros abusivos de mais de 12 

% ao ano, além da cobrança de juros de mora elevado. Aduz ainda que foi 

concedido empréstimo para desconto em folha de pagamento com 

comprometimento de mais de 30 % de sua renda. Ao final postulou pela 

declaração do excesso de execução, assim como a redução do valor da 

parcela compatível com a sua renda (id. Num. 11590227). Citado o 

Embargado apresentou resposta na petição de id. Num. 11866866, 

momento em que defendeu a regularidade do contrato de empréstimo e 

pugnou pela total rejeição dos pedidos iniciais. Designada audiência de 

tentativa de conciliação, a composição restou infrutífera – id. Num. 

12780352. No despacho de id. Num. 13004668 foi oportunizado as partes 

manifestarem sobre os pontos abordados, nos termos do art. 10 do CPC, e 

embora reoportunizado, ambas as partes ficaram silentes. É o sucinto 

relato. O feito comporta julgamento antecipado por versar sobre matéria 

exclusivamente de direito. Inicialmente cabe registrar que o juízo ao refletir 

com a matéria em discussão e por deparar com incongruências, 

oportunizou as partes manifestarem, por duas vezes, e preferiram ficar 

silentes. O comportamento omissivo destoa totalmente do que se espera 

do compromisso que a legislação exige das partes, conforme dispõe o art. 

6º do CPC. A decisão a ser prestadas as partes será em conformidade 

com as diretrizes e pontos em que foi facultado manifestação, não 

podendo, depois, alegar surpresa e nulidade. Feita tal ressalva, passo a 

julgar propriamente a questão posta nestes autos. Depreende dos autos 

que a parte Embargante contraiu empréstimo junto ao Embargado através 

da cédula de crédito bancário nº B51131934-5, sendo-lhe concedido 

crédito no valor de R$ 22.675,04 reais, para pagamento em 48 parcelas de 

R$ 712,78 reais, com incidência de juros de mora de 1,75 % ao mês e 

23,14 % ao ano. É incontroverso que a parte Embargante efetuou o 

pagamento apenas sete parcelas, o que ensejou o ajuizamento da 

execução. Segundo a Embargante, a cobrança de juros remuneratórios 

acima de 12 % ao ano seria abusivo. É pacífico que as Instituições 

Financeiras não estão sujeitas a tese da Embargante– cobrança apenas 

em 12 % ao ano. A jurisprudência do STJ pacificou no sentido de que 

juros abusivos são aqueles apenas que extrapolam a média de mercado 

quando da contratação. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 

ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS. 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica 
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no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da 

taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir 

a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade 

econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, 

de que a referida taxa diverge da média de mercado. 2. Legal a cobrança 

da comissão de permanência na fase de inadimplência, desde que não 

cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, multa contratual 

e juros moratórios (Súmulas 30 e 294/STJ). 3. Agravo regimental 

interposto pelo banco provido. Embargos declaratórios da devedora 

recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no 

REsp 789.257/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 16/11/2010) AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO BANCÁRIO. ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL. IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO 

MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE. MP 1.963-17/2000. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não incidem as 

Súmulas 05 e 07 do STJ e 282 do STF quando discutir-se apenas matéria 

de direito, devidamente prequestionada, ainda que implicitamente. 2. 

"Quanto à nulidade do substabelecimento, este Superior Tribunal a 

considera descabida ao argumento de estar vencido o instrumento 

procuratório do advogado substabelecente, mormente porque já decidiu 

que a cláusula ad judicia é preservada mesmo que o mandato esteja 

vencido" (EREsp 789.978/DF, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 

CORTE ESPECIAL, DJe 30.11.2009). Afastamento da Súmula 115 do STJ. 

3. Esta Corte Superior consagrou o entendimento de que a vedação ao 

substabelecimento não invalida a transmissão de poderes, mas apenas 

torna o substabelecente responsável pelos atos praticados pelo 

substabelecido. 4. Quanto aos juros remuneratórios, as instituições 

financeiras não se sujeitam aos limites impostos pela Lei de Usura 

(Decreto 22.626/1933), em consonância com a Súmula 596/STF, sendo 

inaplicáveis, também, os arts. 406 e 591 do CC/2002. Além disso, a 

simples estipulação dos juros compensatórios em patamar superior a 12% 

ao ano não indica abusividade. Para tanto, é necessário estar 

efetivamente comprovado nos autos a exorbitância das taxas cobradas 

em relação à taxa média do mercado específica para a operação 

efetuada, oportunidade na qual a revisão judicial é permitida, pois 

demonstrados o desequilíbrio contratual do consumidor e a obtenção de 

lucros excessivos pela instituição financeira. 5. Consoante jurisprudência 

pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é possível a cobrança da 

capitalização mensal de juros, desde que pactuada, nos contratos 

bancários celebrados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17, de 

30 de março de 2000 (MP n. 2.170-36/2001). 6. A cláusula contratual que 

prevê a cobrança da comissão de permanência não é potestativa, 

devendo ser calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco 

Central do Brasil, de acordo com a espécie da operação, limitada à taxa do 

contrato, sendo admitida, apenas, no período de inadimplência, desde que 

não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e 

correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros de mora e 

multa contratual). Inteligência das Súmulas 30, 294 e 296 do STJ. 7. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 

1052866/MS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2010, DJe 

03/12/2010) Portanto, a tese da parte Embargante esta por demais 

superada. Acresço ainda que o acolhimento implicaria em grave violação 

ao princípio da segurança jurídica e a liberdade de contratar. No que tange 

ao percentual dos juros contratados, somente seria ilegal se superasse a 

taxa média de mercado, fato não apontado pela Embargante. Por tratar-se 

de taxa mensal condizente com prática no mercado, sem qualquer 

apontamento concreto no sentido de superar à taxa média de mercado, 

tenho como legal a prática adotada pela Embargada. Portanto, não há o 

que se fazer qualquer reparo a taxa de juros contratuais. O principal 

argumento apresentado pela Embargante diz respeito a suposta cobrança 

excessiva pelo Embargado. Foi justamente esse ponto que no despacho 

de id. Num. 13004668 as partes tiveram a oportunidade de manifestar e 

ficaram silentes. O possível excesso decorre dos critérios adotados para 

atualização da dívida pelo Credor/Embargado. Na planilha de atualização 

da dívida de id. Num. 5785859 - Pág. 1 dos autos de execução, para fins 

de atualização foi considerado o valor contratado, e desde a data da 

contração até a data daquele cálculo, foi inserido a cobrança cumulativa 

de taxa de juros remuneratórios – os contratuais com juros de mora de 1 

% ao mês, além da correção monetária e multa de 2 %. Pelos mesmos 

critérios foi utilizado para atualização das sete parcelas quitadas. Só pelo 

cálculo já percebe excesso de cobrança, pois não é correta a cobrança 

de juros de mora e juros remuneratórios cumulativamente, além da 

projeção deste além do prazo e limite contratual de pagamento das 

parcelas. Deveria, no caso, o Credor cumprir os ditames do contrato para 

mensurar o saldo devedor que estabelece: Período de normalidade: - 

Juros remuneratórios: 1,75% ao mês ; Período de anormalidade: - Juros 

moratórios: 125,000015% ao ano; - Multa moratória: 2% sobre o saldo 

devedor total apurado; -Fator de correção (CDI – Certificados de depósito 

interfinanceiro). No tocante ao período de normalidade, quando incidem os 

chamados juros remuneratórios, vê-se pelos embargos monitórios que não 

houve qualquer consideração a respeito, tampouco se afirmou qualquer 

exacerbação da taxa remuneratória do contrato mediante comparação 

com a taxa média do mercado para a mesma modalidade de operação no 

período correspondente. Por outro lado, no tocante ao período de 

anormalidade, o critério adotado no cálculo esta correto, qual seja: 

incidência de juros de mora de 1 % ao mês, eis que abusivo o critério 

definido na cédula é abusivo: abusividade decorrente da cobrança 

cumulativa de comissão de permanência com correção monetária, além de 

definir taxa de juros de mora em percentual que não tem respaldo na 

legislação. Acerca do índice da correção monetária, a cédula bancária 

prevê o cálculo do CDI - Certificado de Depósitos Interfinanceiros, cujo 

entendimento sumulado na Corte do STJ, por meio do Verbete n. 176, é no 

sentido de ser nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de 

juros divulgada pela CETIP ou pela ANDIB, que é o caso do CDI. Logo, 

impõe-se a substituição do CDI pelo INPC/IBGE. Como no demonstrativo 

desconsidera os critérios eleitos na cédula e já utiliza o parâmetro legal: 1 

% ao mês, não há o que se fazer nenhum reparo. Feita tal ressalva, 

deveria o Credor apurar o saldo devedor da cédula na data do 

inadimplemento da oitava parcela, considerando esta como sendo a data 

do vencimento antecipado das parcelas subsequentes. Nesta apuração, 

deverão ser deduzidos os juros proporcionalmente nos termos do art. 52, 

§ 2º do Código de Defesa do Consumidor. Em apurando o saldo devedor 

da operação, incide correção monetária – INPC e juros de mora de 1 % ao 

mês, além da multa de 2 %, desde a data do inadimplemento. É esta a 

solução que este juízo entende pertinente e correta para apurar e 

mensurar o saldo devedor, com a ressalva de que em caso do valor 

ultrapassar o valor executado, não poderá o Credor cobrar além do que já 

indicou como sendo seu crédito. Em conformidade com os parâmetros 

estipulados, este juízo realizou cálculo e apurou que na data do 

vencimento da parcela inadimplida, o saldo devedor do contrato era de R$ 

2 0 . 9 9 4 , 8 9  r e a i s ,  c a l c u l o  r e a l i z a d o  n o  s i t e 

h t tps : / /www.mpsc .mp.br /ca lcu ladora-de-an tec ipacao-a tua l i zada#, 

conforme segue em anexo. Sendo apurado o saldo devedor na data do 

inadimplemento/vencimento antecipado, e apurado o valor até a data da 

planilha que instrui a inicial de execução – 20/03/2017, com incidência de 

correção monetária – INPC, juros de mora de 1 % ao mês e multa de 2 %, 

resulta num saldo devedor de R$ 24.464,17, conforme demonstrativo em 

anexo. Portanto, conclui este juízo que os embargos são parcialmente 

procedentes, por reconhecer excesso de execução, no valor de R$ 

2244,23 reais. Em outro ponto a Embargante alega abusividade na 

definição do valor da parcela por superar 30 % de seus rendimentos. Tal 

ponto resta superado com o término da relação contratual, e não mais 

existindo desconto em folha de pagamento, não existe interesse jurídico 

da Embargante em ser analisado tal questão. Isto posto, julgo parcialmente 

procedentes os embargos, nos termos do art. 487, inciso I do CPC para 

reconhecer excesso de execução no valor de 2244,23 reais e, declarar 

que a dívida na data do demonstrativo de id. Num. 5785859 - Pág. 1 dos 

autos de execução – 20/03/2017 importa no valor de R$ 24.464,17 reais. 

Como cada parte foi sucumbente parcialmente, fica cada uma condenada 

proporcional - 50 % para cada parte, ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, este arbitrado em 20 % sobre o 

valor reconhecido do excesso. A base de cálculo das custas também terá 

por parâmetro o valor do excesso. Como a embargante é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita, as verbas de sucumbência ficam 

sobrestadas. Intimem-se. Certifique nos autos de execução. Nos autos de 

execução, apresente o Embargado novo demonstrativo atualizado da 

dívida, no prazo de 15 dias. Após o trânsito em julgado, intimem as partes 

para manifestação, e caso nada seja pedido, arquive-se. Caceres, 25 de 

março de 2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))
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RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))
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CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-O (ADVOGADO(A))
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JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))
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RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001153-89.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

YOLANDA THAYSA BARROS CARDOSO Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. em face de YOLANDA THAYSA BARROS 

CARDOSO. Em síntese informou a inicial que o autor celebrou com o réu 

contrato de empréstimo com garantia fiduciária, tendo por objeto o 

seguinte veículo: "VEÍCULO MARCA CHEVROLET, MODELO S-10 CD LT 

2.4 8V, CHASSI 9BG148EP0EC432751, PLACA NJT1292, RENAVAM 

993556540, COR BRANCA, ANO 14/14, MOVIDO À BICOMBUSTIVEL". 

Declarou que a contraprestação cabida à requerida era o pagamento de 

48 parcelas no valor mensal de R$1.495,22 assinalando que a requerida 

deixou de efetuar o pagamento das prestações a partir da parcela vencida 

em 16 de Dezembro de 2016. Apontou que o débito vencido em 

30.01.2019 era de R$29.489,58 e que o total para purgação da mora era 

de R$40.516,84. Após tecer suas razões de fato e de direito, requereu o 

processamento da ação nos termos do Dec. 911/69 com a busca e 

apreensão do veículo e ao final a consolidação da propriedade em seu 

favor. Com a inicial, vieram os documentos. A inicial foi recebida no id. 

17709436 tendo este Juízo deferido a liminar. O veículo foi apreendido e a 

requerida citada, conforme se nota do id. 17887952 e 17887973 - Pág. 1. 

Houve então o comparecimento da requerida para o oferecimento da 

contestação no id. 18322984. Na ocasião arguiu a preliminar de falta de 

pressuposto processual para prosseguimento da ação, qual seja, a 

notificação para fins de purgação de mora, uma vez que a carta 

encaminhada para tal finalidade (id. 17696527) teria sido devolvida sem a 

localização da requerida. No mérito, ponderou inexistir inadimplemento! 

Para tanto, informou a requerida que: “os valores ora cobrados foram 

integralmente pagos pela requerida. Conforme demonstrado pelos 

comprovantes de pagamentos anexos, não há mora, haja vista que a 

mesma cumpriu com os pagamentos mensalmente e antes do ajuizamento 

da Ação.” Ainda refutou a pretensão da autora de recebimento da 

totalidade da dívida, assinalando ser adequada apenas a exigência da 

dívida vencida. Não obstante a ré ainda lanço mão de reconvenção! Nesse 

contexto a requerida/reconvinte postulou a condenação da 

autora/reconvinda ao pagamento de indenização por danos morais em 

razão da busca e apreensão do veículo que reputa ter sido indevida. 

Postulou ainda o ressarcimento de danos materiais, uma vez que informa 

ter sido necessário a locação de veículo em substituição ao apreendido. 

Não obstante requereu a condenação da parte diversa por litigância de 

má-fé. Por fim, requereu a concessão de tutela de urgência no sentdo de 

que lhe fosse restituído o veículo. Após tecer suas razões de fato e de 

direito, requereu o quanto segue: “COM RELAÇÃO AO PEDIDO LIMINAR: 

A) requer-se a concessão de tutela de urgência a fim de que o veículo 

seja restituído a requerida, ou que a mesma fique como depositária do 

veículo até posterior analise deste juízo, conforme disposto no art. 300 do 

CPC. COM RELAÇÃO À CONTESTAÇÃO: B) Seja acolhida a preliminar de 

falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular 

do processo, por não haver comprovação da mora, declarando-se extinto 

o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. ART. 267, IV, § 3º 

DO CPC/73 ATUAL 485, IV, § 3º DO CPC/15. C) A improcedência da Ação 

de Busca e Apreensão do veículo, tendo vista que as parcela cobradas 

foram integralmente pagas, antes da propositura da Ação, declarando a 

inexistência do debito; D) Subsidiariamente, a desconstituição do débito do 

Requerente das parcelas vincendas, conforme requerido nesta petição. 

COM RELAÇÃO À RECONVENÇÃO: E) A condenação ao pagamento de 

danos morais, notadamente causado pela propositura arbitrária da 

presente Ação, que ocasionou a indevida busca e apreensão do veículo; 

F) A condenação ao pagamento de Danos Materiais, haja vista que a 

requerida foi obrigada a contratar serviço de aluguel de veículo após a 

realização inesperada da Busca e Apreensão; F.1) A condenação de 

multa pela Litigância de Má-fé, haja vista que a autora distribuição ação 

fundada em parcelas pagas. COM RELAÇÃO AOS DEMAIS 

REQUERIMENTOS: G) Requer-se a justiça gratuita, uma vez que a 

requerida não possui condições financeiras para arcar com as custas 

processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. G.1) 

Protesta pela posterior juntada de documentos de comprovação. G.2) 

Subsidiariamente, no caso de indeferimento da justiça gratuita, requer-se o 

parcelamento das custas de reconvenção ou que as mesmas sejam 

pagas ao final do processo. H) Protesta por todos os meios de prova em 

direitos admitidos, em especial pela prova documental e pericial que fica 

desde já requerida, haja vista que o calculo para readequação do contrato 

aos termos legais e ao valor praticado pelo mercado na época da 

contratação, revela-se complexo.” Com a contestação/reconvenção 

vieram os documentos. A autora/reconvinda apresentou defesa à 

reconvenção no id. 18979935. Na ocasião a reconvinda refutou os 

argumentos da reconvinte, notadamente a questão do adimplemento do 

contrato. Para tanto informou que: “O requerido informa o pagamento da 

parcela de n. 13, juntando aos autos comprovante gasto e ilegível, cujo 

boleto juntado não traz em seu bojo o código ou linha digitável. Ademais, 

como se mostra na tela abaixo colacionada, o pagamento efetuado pela 

requerida da parcela n. 13 foi invertida para o pagamento moroso da 

parcela anterior, n. 12, a seu pedido, como se explica abaixo. A dúvida 

pode ser facilmente esclarecida, bastando ao réu que traga aos autos 

comprovantes das parcelas de n. 10, 11 e 12. Excelência, a Requerida fez 

a inversão de parcelas quando do pagamento da parcela de n. 11, sendo 

que este pagamento foi „migrado para solver a parcela anterior, n. 10. 

Ciente do procedimento, a ré fez o pagamento correto da parcela 11 e 

deixou novamente em aberto a 12, cujo débito foi atualizado pela 13ª 

parcela, que nunca foi realmente paga. Parcela 10 – Vencida em 16.09 – 

Paga pela parcela 11 (inversão) Parcela 11 – Vencida em 16.10 – Paga 

normalmente Parcela 12 – Vencida em 16.11 – Paga pela parcela 13 

(inversão) Parcela 13 – Vencida em 16.12 – Sem pagamento Por inversão, 

entende-se quando o financiado, a fim de minimizar os juros da mora, faz 

o pagamento da parcela vincenda e, com este pagamento, cobre o débito 

de uma parcela vencida. Neste caso, a financiada pagou a parcela 11, 

sendo o pagamento aplicado para saldar a parcela anterior, 10. Perceba 

que a parcela 11 continuou aberta, sendo paga posteriormente. A 

Requerida novamente se socorreu da inversão, com a parcela 12, que foi 

quitada pelo pagamento da parcela 13. Neste caso, esta parcela 13 ficou 

em aberto, pois seu pagamento cobriu a anterior, de n. 12. Ainda, a 

requerida estava ciente do procedimento, tendo solicitado um novo boleto 

para a parcela 13, que estava paga (houve a inversão para a 12).” Ainda 

sustentou ter sido válida a notificação conforme realizada, uma vez que 

teria sido encaminhada e entregue no endereço da reconvinte informado 

no contrato. Também teceu linhas sobre o vencimento antecipado da 

dívida. Por fim, refutou o pedido de reparação de danos (morais e 

materiais), bem como a pretensão de sua condenação por litigância de 

má-fé. Refutou ainda o pedido de justiça gratuita deduzido pela 

Reconvinte. Após tecer suas razões de fato e de direito, requereu o 

quanto segue: “O processo foi instruído com todos os documentos 

necessários e determinados em lei. O requerido é pessoa capaz de arcar 

com as parcelas de um financiamento, sendo que por si só demonstra 

plena capacidade de arcar com o processo. Diante do exposto pede pela 

procedência da inicial, bem como a consolidação do bem em mãos do 

autor e a condenação do réu nas custas e honorários a serem fixados 

entre 10% e 20% do valor da causa.” Com a manifestação vieram 

documentos. A reconvinte apresentou impugnação à defesa da 

reconvinda no id. 19926531. Com esta manifestação, vieram documentos. 

A impugnação à contestação e defesa à reconvenção foi reiterada após 

intimação do Juízo, no id. 20219804. No id. 21236821 o Juízo intimou a 

parte ré/reconvinte a justificar seu pedido de gratuidade. Assim, a parte 

justificou sua pretensão no id. 21857109, ocasião em que recolheu as 

custas conforme se nota pelos anexos. Tentada a conciliação, esta não 

foi obtida (id. 24317799). Por fim, a parte autora/reconvinda requereu o 
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julgamento do processo conforme o estado que se encontra (Id. 

27947202). É a síntese do necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. em face de YOLANDA THAYSA BARROS 

CARDOSO. Estabelece o Art. 353 do Código de Processo Civil, que: “Art. 

353. Cumpridas as providências preliminares ou não havendo 

necessidade delas, o juiz proferirá julgamento conforme o estado do 

processo, observando o que dispõe o Capítulo X.” No caso dos autos, 

entendo que a ação de busca e apreensão e a reconvenção comportam 

imediato julgamento, nos termos do art. 355 do Código de Processo Civil. In 

verbis: Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas; (g.n.). Para tanto aponto que a parte 

ré/reconvinte chegou a manifestar em sua peça de ingresso o interesse 

em produzir prova pericial, justificando a sua necessidade para a 

readequação do contrato. Porém, a revisão do contrato não é objeto da 

ação. Já a autora/reconvinda no id. 27947202 - Pág. 1 requereu o 

julgamento do processo conforme o estado que se encontra [embora sua 

justificativa tenha se mostrado em dissonância da realidade dos autos]. Em 

suma, a partir da prova documental juntada no processo será possível o 

julgamento de toda a controvérsia. Ressalto inclusive que toda a 

controvérsia das partes se traduz nos seguintes pontos: - análise quanto 

a regularidade da notificação para fins de constituição em mora; - 

verificação da existência de inadimplemento a ter justificado a propositura 

da ação de busca e apreensão; - apuração quanto a existência de danos 

e sua responsabilidade pela busca e apreensão do bem, acaso esta seja 

considerada ao final ilegítima. Sobre estas questões, já existe nos autos 

elementos suficientes para a formação da convicção deste Juízo. Senão, 

vejamos: A parte requerida/reconvinte arguiu preliminarmente a ausência 

de notificação para fins de constituição em mora, pelo que a ação de 

busca e apreensão deveria então ser julgada extinta sem resolução de 

mérito no seu ponto de vista. Sobre isso, sabe-se que a constituição em 

mora é pressuposto essencial à ação de busca e apreensão do Dec. 

911/69. Destaco o dispositivo: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora 

nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o 

proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, 

independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer 

outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em 

contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no 

pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao 

devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. 

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) (...) § 2o A mora decorrerá do 

simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada 

por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a 

assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014). Embora a parte 

autora/reconvinda não tenha juntado a carta registrada com aviso de 

recebimento, nota-se no id. 17696529 -Pág. 1 que a mesma fez constar no 

anexo da inicial o instrumento de protesto n. 161683 no qual foi apontado a 

notificação pessoal da suposta devedora quando a obrigação perseguida 

na exordial. Nesse sentido, devo então lembrar há precedentes no âmbito 

do STJ quanto a validade do instrumento de protesto para os fins do art. 

2°, §2° do Dec. 911/69. Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. 

TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. 1. 

Nos pedidos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a 

demonstração da mora pode ser feita mediante protesto, por carta 

registrada expedida por cartório de títulos ou documentos ou por simples 

carta registrada, não se exigindo que a assinatura do aviso de 

recebimento seja do próprio destinatário. Precedentes. 2. Conforme o 

entendimento consolidado na Súmula n. 380/STJ, "a simples propositura da 

ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", 

necessitando-se, para esse fim, de comprovada abusividade dos 

encargos exigidos no período de normalidade contratual. 3. A taxa média 

de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares, na 

mesma época do empréstimo, pode ser usada como referência no exame 

da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor absoluto 

a ser adotado em todos os casos. No caso concreto, não foi demonstrada 

significativa discrepância entre a taxa média de mercado e o índice 

pactuado entre as partes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” 

(AgInt no AREsp 1230673/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 05/04/2019) (g.n.). Sendo 

assim, desde já se deve repelir a preliminar invocada pela ré/reconvinte 

uma vez que a parte ex diversa fez acompanhar a inicial documento 

adequado para os fins da legislação de regência combinada com a 

interpretação jurisprudencial, qual seja, o instrumento de protesto, 

estando, pois, suprido o pressuposto essencial à propositura da ação de 

busca e apreensão. Entretanto, ainda que o mencionado instrumento seja 

adequado sob o ponto de vista da viabilidade instrumental da demanda de 

busca e apreensão, o mesmo não se pode afirmar quanto ao seu 

substrato, cuja análise nos leva ao exame do mérito. É que a ré/reconvinte 

aduziu que não estava em mora, mas adimplente com as obrigações 

perseguidas nesta ação. Para tanto, lançou nos autos por meio de sua 

contestação/reconvenção vários documentos a fim de comprovar o 

pagamento das parcelas perseguidas. A autora/reconvinda nega o 

adimplemento! E sustenta a regularidade da ação a justificar a busca e 

apreensão do veículo nos moldes do Dec. 911/69. Para sanar a 

controvérsia, mantenho-me com o enfoque no já visualizado instrumento 

de protesto contido no id. 17696529 - Pág. 1. No aludido documento há a 

informação de vencimento da parcela do contrato celebrado entre as 

partes, cujo vencimento (data de pagamento) teria passado sem o 

correspondente adimplemento no dia 16 de Dezembro de 2016. “Abro 

parênteses” para destacar que a mora do devedor implica no vencimento 

antecipado da dívida, legitimando a credor fiduciário a exigir a íntegra do 

contrato (saldo devedor total) na linha do que ficou assentado no REsp 

1418593 / MS julgado com afetação de Recurso Repetitivo (Art. 543-C do 

CPC/1973). Nesse sentido, o não pagamento da parcela vencida em 16 de 

Dezembro de 2016 e a constituição em mora da devedora a respeito desta 

parcela (o que foi feito pelo autor/reconvindo) já seriam suficientes para 

intentar a ação de busca e apreensão e por meio desta exigir a purgação 

da mora mediante o pagamento da íntegra do saldo devedor pendente. 

Tanto é que para cumprir o aludido pressuposto da ação a 

autora/reconvinda juntou o já falado instrumento de protesto no qual há a 

menção de apenas e tão somente a parcela supostamente vencida e não 

paga no dia 16 de Dezembro de 2016. Pois bem... Convém destacar então 

a existência da ação de n. 1003408-88.2017 intentada[1] e julgada[2] no 

Juizado Especial deste foro, cuja cópia da sentença foi apresentada nos 

autos pela ré/reconvinte, onde decidiu-se nos seguintes termos pela Juíza 

leiga: “Posto isso, OPINO pela PROCEDÊNCIA do processo com resolução 

de mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil de 2015, 

ajuizado por YOLANDA THAYSA BARROS CARDOSO em desfavor do 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A para CONDENAR o Banco 

demandado ao pagamento de R$3. 059,78 ( três mil e cinquenta e nove 

reais e setenta e oito centavos) referente à repetição em dobro do indébito 

pugnado, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC a partir do respectivo pagamento (19/12/2016), bem 

como para ainda CONDENAR o Banco reclamado a pagar a parte 

reclamante a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, valor este que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês,contados da data do registro da restrição em 20/01/2017. Por 

pertinência TORNO DEFINITIVA a liminar concedida no ID 7813352 . Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal” Em suma a ação em destaque tinha por escopo a 

declaração de inexistência de débito e condenação por danos morais 

postulada pela então autora YOLANDA THAYSA BARROS CARDOSO em 

face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. Na ação a então 

autora informou que estava sendo cobrava, e que houvera sido 

negativada pela então requerida em razão da parcela do contrato de 

financiamento celebrado entre ambos, vencida em 16 de Dezembro de 

2016 no valor de R$1.495,22 a qual, teria sido paga no dia 19 de 

Dezembro de 2016 com correções no valor de R$1.529,89. Como visto a 
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sentença acolheu as razões da autora e determinou a restituição em 

dobro da quantia paga indevidamente. Apura-se ainda daquele caderno 

processual que a sentença fez coisa julgada, tanto que está atualmente 

na fase de cumprimento de sentença nos moldes do art. 513 e ss. do 

Código de Processo Civil. Vejamos então que desde Março de 2018 temos 

um pronunciamento judicial no sentido de que a parcela vencida em 16 de 

Dezembro de 2016 no valor de R$1.495,22, a mesma parcela informada no 

instrumento de protesto da presente busca e apreensão, está paga! E foi 

paga poucos dias após o seu vencimento com as devidas correções. Mas 

não para por aí! Em 31 de Agosto de 2018 a autora/reconvinda intentou 

ação de busca e apreensão em razão do mesmo objeto aqui discutido 

(mesmo vencimento, inclusive). A ação tem por registro o n. 

1005191-81.2018.8.11.0006 e tramitou no Juízo da Segunda Vara deste 

foro. Naquela ação houve o comparecimento da ré, nesta ação também 

reconvinda, requerendo a reconsideração da decisão que deferiu a liminar 

de busca e apreensão do seu veículo, e para tanto, juntou a cópia da 

sentença acima destacada, bem como o comprovante de pagamento da 

parcela vencida em 16 de Dezembro de 2016 e daquelas posteriores 

também pagas. Aludida manifestação marcou a data de 12 de Setembro de 

2018. O Juízo da segunda vara então intimou a instituição financeira, que 

se manifestou em 19 de Setembro de 2018, vejam só, concordando com o 

pedido de reconsideração da ré, ou seja, reconhecendo o seu 

adimplemento quanto as obrigações do contrato. A cópia da sentença da 

mencionada ação que tramitou no juízo da segunda vara está juntada 

nestes autos no id. 18323643. Não obstante, a BRADESCO 

FINANCIAMENTOS em 30 de Janeiro de 2019 ingressou com nova ação de 

busca e apreensão, a presente demanda, instrumentalizando-a com o 

instrumento de protesto que constituiu em mora a devedora pelo 

inadimplemento da parcela vencida em 16 de Dezembro de 2016 – a 

parcela sobre a qual, repito, há muito tem-se decisão judicial 

reconhecendo o seu adimplemento no tempo e valor adequados. 

Acrescento ainda que a carta juntada no id. 17696527 - Pág. 1 não deve 

servir para caracterizar a mora da ré/reconvinte uma vez que a mesma 

não foi entregue no endereço de destino (vide id. 17696527 - Pág. 2). 

Logo, a conclusão deste Juízo não deve ser outra, senão a de que, 

embora devidamente instrumentalizada com o protesto do título, este 

protesto mostrou-se ilegítimo porquanto notificou a ré/reconvinte quanto a 

obrigação por ela adimplida. Ademais, registre-se que em relação a todos 

os outros comprovantes de pagamento juntados pela ré/reconvinte [alguns 

ilegíveis] a autora/reconvinda nem mesmo opôs resistência fundamentada 

em face destes, tendo, concentrado seu esforço em tentar justificar o 

inadimplemento da parcela vencida em 16 de Dezembro de 2.016, o que 

tentou fazer com razão, uma vez que é apenas sobre esta parcela que o 

instrumento de protesto que instruiu a ação esteve lastreado de modo que, 

estando constatado o adimplemento da aludida parcela, desconstituídos 

estão os efeitos que se esperavam do instrumento de protesto para os 

fins da ação de busca e apreensão. Em suma, não há comprovada mora a 

justificar a procedência da presente ação de busca e apreensão! Com 

efeito a ação de busca e apreensão deverá ser julgada improcedente e 

em razão disto ser determinada a imediata restituição do veículo à 

ré/reconvinte na medida em que os fundamentos justificadores da liminar 

acabam por ser desconstituídos. Pois bem. Superado em absoluto o objeto 

da ação de busca e apreensão, passo a debruçar exclusivamente sobre 

requerimentos remanescentes lançados por ocasião da reconvenção. Na 

reconvenção a ré/reconvinte pretende ser ressarcida por dizer-se vítima 

de danos morais e materiais decorrentes da busca e apreensão levada a 

efeito nestes autos mediante demanda da parte autora/reconvinda. Nesse 

sentido, chamo a atenção para as linhas introdutórias sobre o “dano” 

mencionadas por Flávio Tartuce: “Como é notório, para que haja 

pagamento de indenização, além da prova de culpa ou dolo na conduta é 

necessário comprovar o dano patrimonial ou extrapatrimonial suportado 

por alguém. Em regra, não há responsabilidade civil sem dano, cabendo o 

ônus de sua prova ao autor da demanda, aplicação do art. 373, inciso I, do 

CPC/2015, correspondente ao art. 333, inc. I, do CPC/1973. De toda sorte, 

cabe lembrar que, em alguns casos, se admite a inversão do ônus da 

prova do dano ou prejuízo, como nas hipóteses envolvendo as relações 

de consumo, presente a hipossuficiência do consumidor ou a 

verossimilhança de suas alegações (art. 6°, inc. VIII, da Lei 8.078/1990)” 

(Manual de Direito Civil – Volume único. 9. Ed. – São Paulo: Método, 2019. 

Pág. 452). O Código Civil sobre a responsabilidade civil estabelece as 

seguintes disposições que seguem adiante transcritas e que servirão de 

parâmetro para a formação da convicção deste Juízo: 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. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao 

exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 

econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. --- Art. 927. 

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo. A partir destas disposições do código civil, 

tradicionalmente a doutrina elenca os chamados elementos ou 

pressupostos formadores da responsabilidade civil. São eles: a) conduta 

humana; b) culpa genérica ou latu sensu; c) nexo de causalidade; d) dano 

ou prejuízo. Em linhas gerais, considerando a análise dos autos já 

formulada acima, pode-se mencionar que houve uma conduta 

consubstanciada no exercício da ação de busca e apreensão (ação 

principal deste feito) pela autora/reconvinda a qual lançou mão da 

demanda munida de instrumento de protesto lastreado em parcela 

adimplida. Logo, a partir deste mesmo contexto, pode-se então atribuir a 

culpa genérica pela ilegítima busca e apreensão à parte autora/reconvinda 

que mesmo ciente da situação do contrato [ou ao menos deveria estar 

ciente] optou por ingressar com a ação, incorrendo então nos riscos e 

danos a partir dela ocasionados [o que será analisado adianta], inclusive 

na linha do que estabelece o art. 302 do Código de processo Civil. Sendo 

assim, serão analisados adiante os demais elementos formadores da 

responsabilidade civil – os danos eventualmente existentes e o nexo de 

causalidade entre o comportamento da autora/reconvinda e os resultados 

[danos morais e materiais]. Vejamos! - QUANTO AO PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Silvio de Salvo Venosa, sobre danos 

morais, ensina que: “(...) Será moral o dano que ocasiona um distúrbio 

anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, 

como definimos, um desconforto comportamental a ser examinado em 

cada caso. Ao se analisar o dano moral, o juiz se volta para a 

sintomatologia do sofrimento, a qual, se não pode ser valorada por 

terceiro, deve, no caso, ser quantificada economicamente; (...)” (VENOSA, 

Silvio de Salvo, Direito Civil: Responsabilidade Civil. 15. ed. São Paulo: 

Atlas, 2015, p.52 – citado no artigo “O que é dano moral? Conceito, 

características básicas e dispositivos legais pertinentes” por Gillielson 

M a u r í c i o  K e n n e d y  d e  S á ,  n o  s e g u i n t e  e n d e r e ç o : 

https://gillielson.jusbrasil.com.br/artigos/512201765/o-que-e-dano-moral-co

nceito-caracteristicas-basicas-e-dispositivos-legais-pertinentes)." No 

caso dos autos a ré/reconvinte argumenta que a busca e apreensão 

levada a efeito nestes autos foi indevida e em razão disto, entende ter 

sido vítima de danos morais. Em sua peça processual 

(contestação/reconvenção), sobre o dano moral, ponderou que: “Ora, é 

patente a ocorrência do abalo moral suportado pela senhora Yolanda que, 

mesmo com o fiel cumprimento de contrato de financiamento celebrado, 

viu-se privada da posse e utilização do seu veículo, sofrendo, inclusive, 

situação vexatória, pelo ato coercitivo praticado pelo oficial de justiça, em 

cumprimento à ordem judicial à qual a negligente credora deu causa.” 

(trecho extraído do id. 18322984 - Pág. 6). Já o autor reconvindo, aduziu 

que inexiste dano moral. Senão, vejamos trecho de sua manifestação: 

“Ademais, com relação aos supostos danos morais pleiteados, insta 

esclarecer que em nenhum momento houve a demonstração, por parte da 

Requerida, da existência de ações por parte do Autor que tenha lhe 

causado abalos. Atos de cobrança legítimos não ensejam dano moral. 

Aliado a este fato, não há nos autos qualquer comprovação de que a 

Requerida tenha sofrido algum abalo moral. Acrescente-se que, só deve 

ser reputado como dano moral, a dor, vexame, sofrimento ou humilhação 

que, fugindo à normalidade, interfira intensamente ao comportamento 

psicológico do indivíduo. A Requerida não comprovou nos autos qualquer 

dano que ensejasse a pretensão indenizatória. Na verdade, dano moral é 

tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado.” (trecho extraído do id. 18979935 - Pág. 

6). Diante dos argumentos ventilados pelas partes, devo assinalar que a 

conclusão deste Juízo será no sentido de que houve dano moral, em sua 

forma presumida (in re ipsa). Não há que se olvidar que a própria natureza 

do ato (apreensão coercitiva de veículo) sob a posse da ré/reconvinte por 

força de decisão liminar que deferiu a pretensão deduzida pela parte 

autora/reconvinda gerou abalo na órbita moral da autora. Aliás, deve-se 

consignar que o próprio CPC estabeleceu a responsabilidade do autor da 

demanda por eventuais danos provocados por força de liminar deferida 

sob sua pretensão. In verbis: Art. 302. Independentemente da reparação 

por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da 
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tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for 

desfavorável; Embora a parte autora/reconvinda tenha argumentado que 

atos de cobrança legítimos não geram dano moral fato é que conforme 

delineado acima, a busca e apreensão foi intentada mediante a reiteração 

de demanda sobre parcela adimplida pela parte ré/reconvinte! Sim, houve a 

reiteração, pois conforme já exposto acima, houve demanda de busca e 

apreensão distribuída no Juízo da segunda vara calcado em suposto 

inadimplemento de parcela vencida em 16 de Dezembro de 2016 – a qual 

foi devidamente paga pela ré/reconvinte conforme também reconhecido 

judicialmente em demanda que ainda impôs à autora/reconvinda 

condenação por danos morais ante a negativação do nome da 

ré/reconvinda pela dívida paga. Em suma, a autora/reconvinda insistiu por 

meio desta ação de busca e apreensão em demandar em face da 

ré/reconvinte lastreando sua pretensão no inexistente inadimplemento da 

parcela vencida em 16 de Dezembro de 2016. No sentir deste Juízo, o 

comportamento da autora/reconvinda extrapola a margem do mero 

aborrecimento, mormente por ter submetido indevidamente a ré/reconvinte 

ao ilegítimo constrangimento da busca e apreensão judicial do veículo. 

Como a busca e apreensão aqui distribuída constitui reiteração da ação 

demandada sob o protocolo n. 1005191-81.2018.8.11.0006 ajuizada 

anteriormente na segunda vara deste foro, e sendo ainda seu 

comportamento desempenhado em afronta ao que já havia ficado 

estabelecido em sentença proferida nos autos de n. 

1003408-88.2017.8.11.0006 em curso no Juizado especial deste foro, 

entendo que o constrangimento implicado sobre a ré/reconvinte é 

demasiadamente perturbador de modo que a indenização reparatória dos 

danos morais deverá seguir a mesma intensidade. Assim sendo, encontro 

no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) o valor razoável e proporcional no 

sentido de reparar os danos morais suportados pela autora, valor este 

que encontro ainda por considerar que a indenização em menor valor 

aplicada na demanda julgada no juizado especial por conta da negativação 

indevida não repercutiu o resultado esperado, qual seja, desmotivar a 

autora/reconvinte a reiterar o ato indevido. Fica assim acertado o quadro 

quanto ao pedido de indenização por danos morais. - QUANTO AO PEDIDO 

DE DANOS MATERIAIS. Nos dizeres de Flávio Tartuce: “Os danos 

patrimoniais ou materiais constituem prejuízos ou perdas que atingem o 

patrimônio corpóreo de alguém. Pelo que consta dos arts. 186 e 403 do 

Código Civil não cabe reparação de dano hipotético ou eventual, 

necessitando tais danos de prova efetiva, em regra.” (Manual de Direito 

Civil – Volume único. 9. Ed. – São Paulo: Método, 2019. Pág. 453) (g.n.). 

Para a pretensão de ressarcimento de danos materiais, argumentou a 

ré/reconvinte o quanto segue: “Excelência, como também como pedido 

contraposto, requer-se a condenação de ressarcimento do dano material 

suportado pela requerida, visto que com a Busca e Apreensão indevida do 

veículo, a requerida foi forçada a alugar outro veículo, a fim de não ficar 

sem locomoção. Inclusive, conforme comprovado pelo contrato de Aluguel 

de veículo anexo, a requerida está pagará a quantia de R$ 610,00 

(seiscentos e dez reais) por dia alugando, sendo que até agora a dívida 

está em R$ 12.810,00 (doze mil oitocentos e dez reais), haja vista que 

está com o carro à 21 dias (contando de 05.02.2019 a 26.02.2019).” 

(trecho extraído do id. 18322984 - Pág. 7). Já a parte autora/reconvinda, 

ponderou que: “Não se admite qualquer indenização a título de danos 

materiais, tendo em vista que, em nenhum momento foram comprovados 

os referidos danos.” (trecho extraído do id. 18979935 - Pág. 7). Neste 

ponto tem razão a parte autora/reconvinda! É que a parte ré/reconvinte 

para provar suas alegações, juntou no id. 18323641 contrato de locação 

de veículo firmado com terceiro. Mas a juntada do mencionado contrato 

constitui mera prova indiciária a qual não constitui prova do efetivo 

prejuízo, tampouco pode-se apontar nexo de causalidade entre a busca e 

apreensão operada neste processo com a necessidade da locação do 

veículo indicado no mencionado contrato. Fato é que inexistindo, por 

exemplo, comprovantes de pagamento ao locatário do veículo, e 

inexistindo prova do nexo de causalidade entre a busca e apreensão 

demandada neste feito e a necessidade de locação do veículo descrito no 

mencionado contrato, na linha do que mencionou Flávio Tartuce na sua 

doutrina acima mencionada, inexiste prova efetiva da depreciação 

patrimonial da ré/reconvinte. Assim sendo, o pedido de indenização por 

danos materiais deve ser julgado, improcedente! - QUANTO AOS DEMAIS 

REQUERIMENTOS A ré/reconvinte postulou ainda a condenação da parte 

diversa ao pagamento de multa por litigância de má-fé. A hipótese da multa 

pela prática de litigância de má-fé está prevista no Código de Processo 

Civil, vejamos: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - 

deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente 

infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a 

pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por 

cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos 

prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com 

todas as despesas que efetuou. Embora a desastrosa ação demandada 

pela autora/reconvinda seja improcedente, e ainda que esteja 

caracterizado a reiteração de demanda temerária baseada em título 

adimplido, a má-fé é elemento subjetivo a cujo respeito o reconhecimento 

demanda prova inequívoca. Não se sabe se a ação intentada pela 

Bradesco financiamentos foi por erro, interpretação diversa deste Juízo 

acerca do ordenamento jurídico de regência, etc., fato é que não há 

elementos suficientes a encaminharem este Juízo à firme convicção da 

prática da litigância de má-fé de modo que deixo de aplicar a sanção 

correspondente. É como decido! Ante o exposto, nos termos do art. 487, I 

do Código de Processo Civil: - JULGO IMPROCEDENTE a AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

em face de YOLANDA THAYSA BARROS CARDOSO. Por esta razão, 

desconstituídos os elementos formadores da convicção deste Juízo por 

ocasião da cognição sumária, REVOGO A LIMINAR deferida no id. 

17709436 de modo que DETERMINO A IMEDIATA RESTITUIÇÃO do 

VEÍCULO objeto da busca e apreensão à RÉ, no prazo de 48 horas. -Para 

o caso de descumprimento da presente determinação judicial de 

restituição do veículo, fixo multa diária no importe de R$1.000,00 (hum mil 

reais). -Dado o resultado da busca e apreensão, condeno a parte autora 

ao pagamento das custas e despesas processuais da ação de busca e 

apreensão, bem como a pagar honorários advocatícios de sucumbência 

ao Advogado da parte ré no valor correspondente a 10% sobre o valor 

atualizado da ação (art. 82, §2° c.c art. 85, §2°, incisos I a IV, todos do 

CPC). - JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a RECONVENÇÃO intentada 

por YOLANDA THAYSA BARROS CARDOSO em face de BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, nos seguintes termos: a) CONDENO A 

RECONVINDA ao pagamento de indenização para reparação de danos 

morais à RECONVINTE, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), os quais 

deverão ser atualizados com juros de mora 1% a.m. e correção monetária 

(INPC) a partir do arbitramento; b) DEIXO DE CONDENAR a RECONVINDA 

ao pagamento de indenização para reparação de danos materiais, pelas 

razões já expostas. c) Condeno ainda a parte reconvinda ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como a pagar honorários 

advocatícios de sucumbência ao Advogado da reconvinte no valor 

correspondente a 10% sobre o proveito econômico da reconvenção (art. 

82, §2° c.c art. 85, §2°, incisos I a IV, todos do CPC). P. R. I. Observe a 

necessidade de intimar pessoalmente a instituição financeira, para os fins 

da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Havendo o trânsito em 

julgado, intime-se a ré/reconvinte para que exerça sua pretensão na forma 

do art. 513 e ss. do CPC, no prazo de 15 dias, devendo, para tanto, juntar 

planilha detalhada do valor a ser perseguido. Cáceres/MT., 26 de Março de 

2.020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito [1] Em 29 de 

Maio de 2017; [2] Em 13 de Maio de 2018.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86646 Nr: 2124-43.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.A. MESQUITA DOS SANTOS E CIA LTDA, 

TAMIRES POMPERMAYER OLIVEIRA, JOÃO MESQUITA DOS SANTOS, 

LUIZA ARAÚJO MESQUITA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - 

OAB:8784/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSUÉ AMBRÓSIO 

RIBEIRO, para devolução dos autos nº 2124-43.2009.811.0006, Protocolo 
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86646, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76186 Nr: 2832-30.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA TAKAKI - OAB:, 

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDREI TEIXEIRA 

TAKAKI, para devolução dos autos nº 2832-30.2008.811.0006, Protocolo 

76186, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91465 Nr: 6628-92.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DA CRUZ SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA TAKAKI - OAB:, 

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDREI TEIXEIRA 

TAKAKI, para devolução dos autos nº 6628-92.2009.811.0006, Protocolo 

91465, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96293 Nr: 1357-68.2010.811.0006

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA ARAÚJO MESQUITA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - 

OAB:8784/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSUÉ AMBRÓSIO 

RIBEIRO, para devolução dos autos nº 1357-68.2010.811.0006, Protocolo 

96293, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156640 Nr: 4301-38.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDREI TEIXEIRA 

TAKAKI, para devolução dos autos nº 4301-38.2013.811.0006, Protocolo 

156640, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51951 Nr: 1258-40.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE OVELAR - OAB:8342, 

ANDREI TEIXEIRA TAKAKI - OAB:, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9309/O, JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - OAB:8784/MT, PATRICIA 

LEDA VICARI - OAB:13.796, SANDRO ALFARO - OAB:3361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDREI TEIXEIRA 

TAKAKI, para devolução dos autos nº 1258-40.2006.811.0006, Protocolo 

51951, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87015 Nr: 2537-56.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENI MARIA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA TAKAKI - OAB:, 

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDREI TEIXEIRA 

TAKAKI, para devolução dos autos nº 2537-56.2009.811.0006, Protocolo 

87015, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90711 Nr: 5915-20.2009.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISABETH ASSIS POQUIVIQUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA TAKAKI - OAB:, 

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDREI TEIXEIRA 

TAKAKI, para devolução dos autos nº 5915-20.2009.811.0006, Protocolo 

90711, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152435 Nr: 11427-76.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI DE AMORIM SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDREI TEIXEIRA 

TAKAKI, para devolução dos autos nº 11427-76.2012.811.0006, Protocolo 

152435, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156645 Nr: 4306-60.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA DA SILVA ORTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDREI TEIXEIRA 
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TAKAKI, para devolução dos autos nº 4306-60.2013.811.0006, Protocolo 

156645, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156882 Nr: 4615-81.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REJANE SIRLEI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA TAKAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDREI TEIXEIRA 

TAKAKI, para devolução dos autos nº 4615-81.2013.811.0006, Protocolo 

156882, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179536 Nr: 1948-54.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUCILA MARINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA TAKAKI - OAB:, 

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDREI TEIXEIRA 

TAKAKI, para devolução dos autos nº 1948-54.2015.811.0006, Protocolo 

179536, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189527 Nr: 7953-92.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA TAKAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDREI TEIXEIRA 

TAKAKI, para devolução dos autos nº 7953-92.2015.811.0006, Protocolo 

189527, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60011 Nr: 6302-40.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LÚCIA YAMAVAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE OVELAR - OAB:8342, 

ANDREI TEIXEIRA TAKAKI - OAB:, DOUGLAS PINTO DUARTE - 

OAB:15990, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT, JOSUÉ 

AMBRÓSIO RIBEIRO - OAB:8784/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDREI TEIXEIRA 

TAKAKI, para devolução dos autos nº 6302-40.2006.811.0006, Protocolo 

60011, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100903 Nr: 5996-32.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENILZA DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDREI TEIXEIRA 

TAKAKI, para devolução dos autos nº 5996-32.2010.811.0006, Protocolo 

100903, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135049 Nr: 4087-18.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO FILIU ALBUQUERQUE MARQUES, 

ELISANGELA FERREIRA CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNEMAT -CÁCERES -MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO, na pessoa do PROCURADOR GERAL DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI ALMEIDA GONÇALVES 

- OAB:9174 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GIOVANI ALMEIDA 

GONÇALVES, para devolução dos autos nº 4087-18.2011.811.0006, 

Protocolo 135049, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152422 Nr: 11411-25.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAM MARCOS CASTRO CAXITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS PINTO DUARTE - 

OAB:15990, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDREI TEIXEIRA 

TAKAKI, para devolução dos autos nº 11411-25.2012.811.0006, Protocolo 

152422, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178643 Nr: 1437-56.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ELZA DE CARVALHO MENDES, JESUS VIEIRA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES/MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA TAKAKI - OAB:, 

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDREI TEIXEIRA 

TAKAKI, para devolução dos autos nº 1437-56.2015.811.0006, Protocolo 

178643, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004330-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA DE SOUZA CAMPOS (EXECUTADO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1004330-95.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.858,31 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: MARTA DE SOUZA CAMPOS CPF: 318.442.601-78 

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. VALOR DO DÉBITO: R$ 

3.139,03 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de execução fiscal proposta pela 

Fazenda Pública, acima destacada, em desfavor do devedor, acima 

qualificado, em face da(s) Certidão(ões) de DÍVIDA ATIVA n.(s): 

CERTIDÃO Nº 18956 / 2018, que pretende a satisfação da divida acima 

descrita. DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) Receber a presente execução, 

nos termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o devedor, pelo correio com aviso 

de recepção – AR, forte no artigo 8º, inciso I, da Lei 6830/80, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida ou garantir a execução com o 

oferecimento de bens à penhora; c) Não sendo localizado o devedor, após 

a tentativa de citação por correio e oficial de justiça, vistas ao credor para 

apresentar endereço atualizado do devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, 

ou requerer o que entender pertinente, sob pena de arquivamento do feito; 

d) Consigne-se, por oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá 

somente depois de esgotadas todas as tentativas de localização do 

requerido, bem como que é de atribuição do credor procurar os endereços 

do devedor; e) Sendo citado e não havendo o pagamento do débito nem 

garantida a execução, proceda-se à penhora de bens do devedor, bem 

como a avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; 

f) Com a avaliação dos bens penhorados, intime-se o Executado com 

cópia do termo ou auto de penhora, via correio com Aviso de Recepção - 

AR, desde que o próprio Executado tenha recebido a carta de citação, se 

recebido por terceiro, proceda a intimação por oficial de justiça, nos 

termos do artigo 12, § 3º da Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre 

bens imóveis, promova-se a intimação do cônjuge na forma estabelecida 

pelo artigo 8º, I e II, da Lei 6.830/80; h) O executado poderá, querendo, 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou 

da intimação da penhora, desde que garantida a Execução, forte no artigo 

16 da Lei 6.830/80; i) Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público” sejam bens móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da 

Lei 6830/80; j) O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no 

local de costume na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da 

lei 6830/80); k) Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de 

Processo Civil de 2015; l) 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. CÁCERES-MT, 25 de março de 

2020. Eu, TATIANA RODRIGUES BARBOSA DE SOUSA RIBEIRO, Matrícula 

9355, Téc. Judiciária, digitei. (Assinado Digitalmente) OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004399-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARISTIDES DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1004399-30.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 11.350,60 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: ARISTIDES DA SILVA CPF: 033.528.387-04, Solteiro(a), 

Brasileira, , RG: 1840963 IFP/RJ 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. VALOR DO DÉBITO: R$ 11.350,60 RESUMO DA 

INICIAL: Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, acima 

destacada, em desfavor do devedor, acima qualificado, em face da(s) 

Certidão(ões) de DÍVIDA ATIVA n.(s): 14050/2018, 14051/2018, 

14052/2018, 14053/2018, 14054/2018, 14055/2018, 14056/2018, 

14057/2018, 14058/2018, que pretende a satisfação da divida acima 

descrita. DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) Receber a presente execução, 

nos termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o devedor, pelo correio com aviso 

de recepção – AR, forte no artigo 8º, inciso I, da Lei 6830/80, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida ou garantir a execução com o 

oferecimento de bens à penhora; c) Não sendo localizado o devedor, após 

a tentativa de citação por correio e oficial de justiça, vistas ao credor para 

apresentar endereço atualizado do devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, 

ou requerer o que entender pertinente, sob pena de arquivamento do feito; 

d) Consigne-se, por oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá 

somente depois de esgotadas todas as tentativas de localização do 

requerido, bem como que é de atribuição do credor procurar os endereços 

do devedor; e) Sendo citado e não havendo o pagamento do débito nem 

garantida a execução, proceda-se à penhora de bens do devedor, bem 

como a avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; 

f) Com a avaliação dos bens penhorados, intime-se o Executado com 

cópia do termo ou auto de penhora, via correio com Aviso de Recepção - 

AR, desde que o próprio Executado tenha recebido a carta de citação, se 

recebido por terceiro, proceda a intimação por oficial de justiça, nos 

termos do artigo 12, § 3º da Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre 

bens imóveis, promova-se a intimação do cônjuge na forma estabelecida 

pelo artigo 8º, I e II, da Lei 6.830/80; h) O executado poderá, querendo, 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou 

da intimação da penhora, desde que garantida a Execução, forte no artigo 

16 da Lei 6.830/80; i) Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público” sejam bens móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da 

Lei 6830/80; j) O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no 

local de costume na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da 

lei 6830/80); k) Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de 

Processo Civil de 2015; l) 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. CÁCERES-MT, 25 de março de 
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2020. Eu, TATIANA RODRIGUES BARBOSA DE SOUSA RIBEIRO, Matrícula 

9355, Téc. Judiciária, digitei. (Assinado Digitalmente) OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005827-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENTO BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1005827-47.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 5.702,65 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: BENTO BATISTA DA SILVA, CPF: 202.529.431-04 

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. VALOR DO DÉBITO: R$ 

6.272,90 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de execução fiscal proposta pela 

Fazenda Pública, acima destacada, em desfavor do devedor, acima 

qualificado, em face da(s) Certidão(ões) de DÍVIDA ATIVA n.(s): 

CERTIDÃO Nº 25401 / 2018, que pretende a satisfação da divida acima 

descrita. DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) Receber a presente execução, 

nos termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o devedor, pelo correio com aviso 

de recepção – AR, forte no artigo 8º, inciso I, da Lei 6830/80, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida ou garantir a execução com o 

oferecimento de bens à penhora; c) Não sendo localizado o devedor, após 

a tentativa de citação por correio e oficial de justiça, vistas ao credor para 

apresentar endereço atualizado do devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, 

ou requerer o que entender pertinente, sob pena de arquivamento do feito; 

d) Consigne-se, por oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá 

somente depois de esgotadas todas as tentativas de localização do 

requerido, bem como que é de atribuição do credor procurar os endereços 

do devedor; e) Sendo citado e não havendo o pagamento do débito nem 

garantida a execução, proceda-se à penhora de bens do devedor, bem 

como a avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; 

f) Com a avaliação dos bens penhorados, intime-se o Executado com 

cópia do termo ou auto de penhora, via correio com Aviso de Recepção - 

AR, desde que o próprio Executado tenha recebido a carta de citação, se 

recebido por terceiro, proceda a intimação por oficial de justiça, nos 

termos do artigo 12, § 3º da Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre 

bens imóveis, promova-se a intimação do cônjuge na forma estabelecida 

pelo artigo 8º, I e II, da Lei 6.830/80; h) O executado poderá, querendo, 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou 

da intimação da penhora, desde que garantida a Execução, forte no artigo 

16 da Lei 6.830/80; i) Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público” sejam bens móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da 

Lei 6830/80; j) O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no 

local de costume na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da 

lei 6830/80); k) Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de 

Processo Civil de 2015; l) 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. CÁCERES-MT, 25 de março de 

2020. Eu, TATIANA RODRIGUES BARBOSA DE SOUSA RIBEIRO, Matrícula 

9355, Téc. Judiciária, digitei. (Assinado Digitalmente) OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005214-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVAL DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1005214-27.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 7.233,02 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: GEOVAL DA SILVA OLIVEIRA 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. VALOR DO DÉBITO: R$ 7.233,02 RESUMO DA 

INICIAL: Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, acima 

destacada, em desfavor do devedor, acima qualificado, em face da(s) 

Certidão(ões) de DÍVIDA ATIVA n.(s): 15218/2018, que pretende a 

satisfação da divida acima descrita. DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) 

Receber a presente execução, nos termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o 

devedor, pelo correio com aviso de recepção – AR, forte no artigo 8º, 

inciso I, da Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora; c) Não 

sendo localizado o devedor, após a tentativa de citação por correio e 
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oficial de justiça, vistas ao credor para apresentar endereço atualizado do 

devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que entender 

pertinente, sob pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, por 

oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá somente depois de 

esgotadas todas as tentativas de localização do requerido, bem como que 

é de atribuição do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo 

citado e não havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, 

proceda-se à penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação 

dos bens penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto 

de penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) 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. CÁCERES-MT, 25 de março de 2020. Eu, 

TATIANA RODRIGUES BARBOSA DE SOUSA RIBEIRO, Matrícula 9355, 

Téc. Judiciária, digitei. (Assinado Digitalmente) 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004029-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA AGOSTINHA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de petitório formulado pelo exequente, requerendo a 

suspensão do feito em razão da celebração de acordo de parcelamento 

da dívida na via administrativa (ID 17810767). Nos termos do art. 151, VI 

do Código Tributário Nacional, o parcelamento é causa suspensiva da 

exigibilidade do crédito fazendário. Assim sendo, enquanto a devedora 

honrar pontualmente com os termos do parcelamento realizado, a 

suspensão do feito é medida que se impõe. Isto posto, e por tudo mais que 

dos autos consta, DECIDO: a) SUSPENDER o feito até o integral 

adimplemento do acordo de parcelamento; b) Em caso de descumprimento 

dos termos acordados, o exequente deverá requerer o normal 

prosseguimento da ação; c) Às providências. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004076-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO GUEDES RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Dos autos que o exequente requer que seja realizada consulta 

no sistema INFOJUD, bem como seja oficiado órgãos públicos (DETRAN, 

TRE, entre outros), a fim de verificar endereço atualizado do executado. É 

firme a orientação jurisprudencial que entende cabível a requisição de 

dados à Receita Federal quando não encontrado o devedor, pois tais 

informações são restritas diante do direito ao sigilo fiscal. É consabido, 

pois, que a Receita Federal dispõe de incontáveis e preciosas 

informações sobre a situação financeira e econômica das pessoas, e não 

se pode olvidar que a quebra do sigilo fiscal implica, por vezes, indevida 

intromissão na privacidade do indivíduo, que é expressamente amparada 

pela Constituição Federal (artigo 5º, X). Compulsando os autos, verifico 

que o exequente não comprovou o esgotamento de possibilidades ao seu 

alcance no sentido de localizar o devedor, ônus que lhe é incumbido por 

força da art. 240, § 2º, CPC, portanto, incabível consulta ao sistema 

INFOJUD, bem como a expedição de ofício aos demais órgãos públicos. 

Noutro giro, O STJ, através do Resp 1.340.553-RS (em sede de recursos 

repetitivos), fixou diretrizes para a contagem do prazo de suspensão e 

prescrição intercorrente nas execuções fiscais. Segundo o Tribunal 

Superior, o prazo de suspensão do feito inicia-se automaticamente a partir 

da ciência da Fazenda Pública acerca da primeira tentativa infrutífera de 

localização de bens. Findo o prazo de suspensão, a contagem 

prescricional começa e fluir de forma automática. Nesse sentido: 

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO 

CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 

E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência debens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 
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tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos 

–, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). Analisando o feito, verifico que o exequente tomou ciência 

da frustrada tentativa de localização do devedor na data de 29/10/2019, 

conforme histórico de expedientes do PJe. Sendo assim, o processo 

ficará suspenso de 30/10/2019 a 30/10/2020, iniciando o prazo 

prescricional em 02/11/2020 e com término em 03/11/2025. Isto posto e por 

tudo o que mais consta, DECIDO: a) INDEFERIR o pedido de consulta no 

sistema INFOJUD e expedição de ofício aos demais órgãos públicos, pelas 

razões já expostas; b) SUSPENDER o feito até 30/10/2020; c) Findo o 

prazo de suspensão. remeta-se o feito ao arquivo provisório, devendo 

permanecer até 03/11/2025, nos termos do art. 40 da LEF; d) Transcorrido 

o prazo de arquivamento, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste acerca de eventual prescrição intercorrente; 

e) Após, conclusos; f) Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004369-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO CARLOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Impertinente o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 120 

(cento e vinte) dias, eis que ausente amparo legal. O STJ, através do Resp 

1.340.553-RS (em sede de recursos repetitivos), fixou diretrizes para a 

contagem do prazo de suspensão e prescrição intercorrente nas 

execuções fiscais. Segundo o Tribunal Superior, o prazo de suspensão 

do feito inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública 

acerca da primeira tentativa infrutífera de localização de bens. Findo o 

prazo de suspensão, a contagem prescricional começa e fluir de forma 

automática. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 

E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que 

nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos 

escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária 

encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não 

havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não 

sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que 

permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o 

procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao 

fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 

314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria 

da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) 

ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é 

(ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à 

Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro 

momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência 

debens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se 

automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da 

LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública 

requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de 

realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. 

Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a 

suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao 

intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à 

suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que 

a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 
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deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos 

–, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). Analisando o feito, verifico que o exequente tomou ciência 

da frustrada tentativa de localização de bens penhoráveis do devedor na 

data de 21/10/2019, conforme histórico de expedientes do PJe. Sendo 

assim, o processo deverá ficar suspenso de 22/10/2019 a 22/10/2020, 

iniciando o prazo prescricional em 23/10/2020 e com término em 

23/10/2025. Isto posto e por tudo o que mais consta, DECIDO: a) 

SUSPENDER o feito até 22/10/2020; b) Findo o prazo de suspensão, 

remeta-se o feito ao arquivo provisório, devendo permanecer até 

23/10/2025, nos termos do art. 40 da LEF; c) Transcorrido o prazo de 

arquivamento, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste acerca de eventual prescrição intercorrente; d) Após, 

conclusos; e) Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003879-70.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA BRANDAO DA ROCHA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT contra REGINA BRANDAO DA ROCHA SILVA, na qual o 

exequente requer a extinção do processo tendo em vista a novação e 

parcelamento da dívida (ID 17829822). Vieram os autos conclusos. É o 

que merece registro. Fundamento e decido. Compulsando os autos, 

verifico que as partes celebraram acordo de parcelamento com novação 

de dívida, o que enseja a extinção do feito. Nessa toada: TRIBUTÁRIO E 

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL 

– EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – 

IMPOSSIBILIDADE – CAUSA ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA 

ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu 

em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa 

causa para a sua extinção, mas tão somente para a suspensão do feito 

executivo.2. "Nos termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é 

causa de suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização 

da inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Honorários adimplidos administrativamente; d) Custas 

pela executada; e) Determino o levantamento de eventuais penhoras 

ocorridas neste feito; f) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000915-75.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FREIRE DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT em face de JOAO FREIRE DE SOUZA, na qual há notícia de 

falecimento do devedor antes da sua citação, nos termos da certidão de 

óbito acostada ao feito. Os autos vieram conclusos. É o que merece 

registro. Fundamento e decido. Compulsando os autos, verifico ser caso 

de extinção da ação executiva. O falecimento da parte executada antes 

da sua citação materializa fato impeditivo para o prosseguimento do feito. 

Isso porque, na linha do entendimento pacífico da jurisprudência, o 

falecimento do devedor antes da citação no feito executivo altera a 

legitimidade passiva ad causam da demanda, que, ipso facto, não pode 

ser redirecionada ao espólio. Ausente uma das suas condições de 

existência, a demanda está originariamente natimorta. Nessa toada: 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA 

DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O 

ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ. AGRAVO REGIMENTAL 

NÃO PROVIDO. 1. "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida 

ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de 

correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito 

passivo da execução" (Súmula 392/STJ). 2. O redirecionamento da 

execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do 

contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos 

da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já 

falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a 

legitimidade passiva. Precedentes do STJ. 3. Agravo regimental não 

provido. (AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 05/11/2014) 

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) 

EXTINGUIR o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do 

CPC; b) Sem custas e honorários; c) Preclusa a via recursal, arquivem-se 

os autos com as anotações de estilo; d) Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001521-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (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))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001167-39.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT0019226A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

 

PROCESSO n. 1001167-39.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:MARCOS 

ANTONIO DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSIMEIRE 

DOS SANTOS OLIVEIRA POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE CACERES 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 
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comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 15/05/2020 Hora: 13:30 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 24 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: 1001169-09.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA APARECIDA RODDRIGUES BENACHIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001169-09.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:CAROLINA 

APARECIDA RODDRIGUES BENACHIO 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: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 15/05/2020 Hora: 13:30 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 25 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: 1001172-61.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001172-61.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:CLEBERSON 

RIBEIRO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE 

FRAUZINO MACHADO 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: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 15/05/2020 Hora: 13:45 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 25 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: 1001173-46.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DOMINGOS SAKR BISINOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

MAYSA SERAGLIO FURRER OAB - MT25979/O (ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001173-46.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:GUSTAVO 

DOMINGOS SAKR BISINOTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOACIR 

MAURO DA SILVA JUNIOR, MAYSA SERAGLIO FURRER, JEISON BATISTA 

DE ALMEIDA POLO PASSIVO: VIA VAREJO 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: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 15/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 25 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: 1001498-55.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES DE MELO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

documento comprovação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001498-55.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES DE MELO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

documento comprovação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001338-30.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA SILVA MARCACINI (REQUERENTE)

ORESTES DA SILVA AZEVEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001338-30.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA SILVA MARCACINI (REQUERENTE)

ORESTES DA SILVA AZEVEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003277-50.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GOMES DE ARRUDA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA (REQUERIDO)

IMOBILIARIA SATELITE LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT6062-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003277-50.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GOMES DE ARRUDA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O 
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(ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA (REQUERIDO)

IMOBILIARIA SATELITE LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT6062-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003277-50.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GOMES DE ARRUDA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA (REQUERIDO)

IMOBILIARIA SATELITE LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT6062-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010633-79.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETH BATISTA TESSINARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA QUENTAL OAB - SP105107-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002253-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLEMENTE DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (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))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL, MANIFESTE O QUE 

ENTENDER PERTINENTE EM 5 DIAS

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005685-09.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER RIBEIRO DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 14/11/2019 

14:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005685-09.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER RIBEIRO DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005869-62.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDER HUP (REQUERENTE)

NATALINO HUP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NC ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

ELIANA APARECIDA DE CASTRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo n.º 1005869-62.2019.8.11.0006 Vistos. Decreto a revelia dos 

Requeridos nos termos do artigo 20 da Lei 9099/95. Todavia, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo Civil, 

que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as 

provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Partindo dessa premissa, os fatos 

alegados pelo reclamante, somente não se reputarão verdadeiros, quando 

do contrário resultar da convicção do juiz. Assim, diante da necessidade 

de elucidar o conflito, DETERMINO seja designada audiência de instrução e 

julgamento de acordo com a pauta da Juíza Leiga, sendo que as 

testemunhas comparecerão ao ato levadas pelas partes que as tenham 

arrolado, sob pena de preclusão (artigo 34, caput, Lei Federal n.º 

9.9099/95). O requerimento para intimação das testemunhas DEVERÁ ser 

apresentado no mínimo 05 (cinco) dias antes da data designada para 

realização da solenidade (artigo 34, §1º, Lei Federal n.º 9.9099/95) e em 

igual prazo as partes deverão especificar se pretendem a colheita de 

depoimento pessoal. INTIMEM-SE, consignando as advertências legais. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Submeto o 

presente despacho 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 despacho retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003377-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO ALVES FERRO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))
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GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA OAB - MT24580-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

LUCAS GONCALVES DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

MANIFESTE O RECLAMANTE EM 5 DIAS REQUERENDO O QUE FOR 

PERTINENTE, SOB PENA DE REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003577-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE APARECIDA DE ALMEIDA RODRIGUES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003577-41.2018.8.11.0006. INTERESSADO: REGIANE APARECIDA DE 

ALMEIDA RODRIGUES REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução em desfavor do MUNICIPIO DE CACERES. 

Instada a se manifestar a Fazenda Pública deixou decorrer o prazo sem 

manifestação. Assim, HOMOLOGO o cálculo apresentado no valor de R$ 

13.668,15(treze mil, seiscentos e sessenta e oito reais e quinze 

centavos). Proceda a Secretaria da Vara com o disposto no Provimento 

11/2017-CM. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 30 de 

janeiro de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000757-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FATIMA OLIVEIRA CAETANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000757-49.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ADRIANA FATIMA OLIVEIRA 

CAETANO REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Execução em desfavor do MUNICIPIO DE CACERES. Instada a se 

manifestar a Fazenda Pública deixou decorrer o prazo sem manifestação. 

Assim, HOMOLOGO o cálculo apresentado no valor de R$ 13.393,57(treze 

mil, trezentos e noventa e três reais e cinquenta e sete centavos). 

Proceda a Secretaria da Vara com o disposto no Provimento 11/2017-CM. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 30 de janeiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001184-75.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA FERREIRA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001184-75.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:DEBORA 

FERREIRA DA SILVA COSTA 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: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 15/05/2020 Hora: 14:15 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 25 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: 1003673-22.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIAS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 05/08/2019 

13:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003673-22.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIAS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005847-04.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANICE CHAVES 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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005847-04.2019.8.11.0006. REQUERENTE: EVANICE CHAVES DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de audiência de instrução e julgamento. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por EVANICE 

CHAVES DA SILVA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Diz, em síntese, 

que que foi inscrito indevidamente no cadastro de proteção ao crédito no 

valor de R$115,11 (cento e quinze reais e onze centavos) com indevida 

inclusão em 26 de fevereiro de 2018, possuindo o seguinte número de 

contrato 0331423364, contudo, desconhece o contrato. A parte reclamada 

contesta alegando que a parte autora contratou a linha número (65) 9 

9699- 1853 conta número 0331423364 cuja adesão ocorreu em 16/12/17, 

trazendo aos autos telas sistêmicas e faturas. Pois bem. No caso, não 
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havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. A parte reclamada não trouxe documentos 

comprobatórios da origem do débito, pois, inexiste nos autos qualquer 

contrato de prestação de serviços devidamente assinado pelo 

consumidor, áudio de gravação se a contratação se realizou por meio de 

"call center" ou histórico de utilização dos serviços oferecidos pela 

Reclamada. Portanto, a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela em 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 se mede pela extensão do dano (artigo 944). No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito 

negativado do valor de R$115,11 (cento e quinze reais e onze centavos); 

b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir 

desta data. 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 e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006333-86.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE TORRES 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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006333-86.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JOICE TORRES DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de audiência de instrução e julgamento. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por JOICE 

TORRES DA SILVA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Diz, em síntese, 

que foi inscrito indevidamente no cadastro de proteção ao crédito no valor 

de R$ 114,81 (cento e quatorze reais e oitenta e um centavos) com 

indevida inclusão em 06 de fevereiro de 2018, contrato n.0331025822, 

contudo, desconhece o contrato. A parte reclamada contesta alegando 

que a parte autora celebrou o contrato de nº 0331025822, linha (65) 

99945-4194, em 12/12/2017 e que restam débitos. Pois bem. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. A parte reclamada não trouxe documentos 

comprobatórios da origem do débito, pois, inexiste nos autos qualquer 

contrato de prestação de serviços devidamente assinado pelo 

consumidor, áudio de gravação se a contratação se realizou por meio de 

"call center" ou histórico de utilização dos serviços oferecidos pela 

Reclamada. Portanto, a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela em 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 se mede pela extensão do dano (artigo 944). No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito 

negativado do valor de R$ 114,81 (cento e quatorze reais e oitenta e um 

centavos); b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC 

a partir desta data. 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 e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005974-39.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NOELMA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA OAB - MT24580-O 

(ADVOGADO(A))

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005974-39.2019.8.11.0006. REQUERENTE: NOELMA MARQUES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório 

nos moldes do artigo 38 da Lei 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. Trata-se de Ação de 

Restituição de Indébito proposta por NOELMA MARQUES em face de 

BANCO BRADESCO. Diz, em síntese, que resolveu contratar um plano de 

previdência privada no valor de R$ 145,48 (cento e quarenta e cinco reais 

e quarenta e oito centavos) e que foi compelido a contratar no mesmo ato 

um seguro de vida, e, ao perceber a venda casada em 18/04/2019 

entendeu por bem cancelar ambos os produtos, contudo, o banco não 

estornou os valores contratados e, ainda, continuou cobrando os serviços 

e inscreveu o nome do autor no cadastro de proteção ao crédito. Em 

contestação a reclamada contesta alegando que a inscrição se deu de 

forma devida. Pois bem. Em atenta análise das provas dos autos verifico 

que a parte autora não trouxe provas aos autos da venda casada, tendo 

em vista que a venda casada não se presume e não há como inverter o 

ônus da prova para produção de prova negativa. Contudo, a parte autora 

trouxe aos autos provas de que solicitou o cancelamento dos serviços em 

18/04/2019 por intermédio dos e-mails enviados, bem como continou a ser 

cobrado em sua conta e posteriormente veio a ser negativado, devendo, 

portanto, a parte reclamada a restituir os valores cobrados a partir desta 

data na forma simples por ausência de má fé. Desta forma, a parte 

reclamada não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. 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 dos valores referente à previdência privada e 

seguro devidamente cancelados, o dano moral e nexo causal. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do 

débito e a devolução dos valores descontados e medida que se impõe. 

Logo, comprovado que o débito é indevido, 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 caso, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito 

negativado; b) CONDENAR a reclamada à restituir na forma simples os 

valores descontado no valor de R$ 290,96 (duzentos e noventa reais e 

noventa e seis centavos), juros de 1% ao mês e correção monetária pelo 

INPC a partir dos descontos mês a mês; b) CONDENAR a Reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 

(sete mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data. Sem custas e 

honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda 

da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006335-56.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO ARCANJELO DA SILVA CEZARIO (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 - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006335-56.2019.8.11.0006. REQUERENTE: EDNALDO ARCANJELO DA 

SILVA CEZARIO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide, por não haver necessidade de audiência de instrução e 

julgamento. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

proposta por EDNALDO ARCANJELO DA SILVA CEZARIO em face de 

BANCO BRADESCO S/A. Diz, em síntese, que que foi inscrito 

indevidamente no cadastro de proteção ao crédito no valor de R$ 851,35 

(Oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos), com 

indevida inclusão em 05 de julho de 2018, contrato n. 035380051000017, 

contudo, desconhece o contrato. A parte reclamada contesta de forma 

genérica que os débitos são devidos. FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL 

Deixo de acolher a referida preliminar, vez que o extrato juntado na 

exordial é válido. Pois bem. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. A 

parte reclamada não trouxe documentos comprobatórios da origem do 

débito, pois, inexiste nos autos qualquer contrato de prestação de 

serviços devidamente assinado pelo consumidor, áudio de gravação se a 

contratação se realizou por meio de "call center" ou histórico de utilização 

dos serviços oferecidos pela Reclamada. Portanto, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela em 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 se mede pela extensão do dano (artigo 944). No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito 

negativado do valor de R$ 851,35 (oitocentos e cinquenta e um reais e 

trinta e cinco centavos); b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir desta data. Oficie-se ao SPC/SERASA, 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante 
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daqueles anais relativos ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas e honorários (art. 55, 

parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006107-81.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006107-81.2019.8.11.0006. REQUERENTE: TEREZA NUNES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da lei 9099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de audiência de instrução e julgamento. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por TEREZA NUNES 

DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S/A. Diz, em síntese, que é 

titular de uma conta bancária agência n. 3293, conta corrente: 0640001-9, 

e que estava sendo descontado em sua conta bancária valores referente 

ao seguro prestamista sem a contratação, motivo pelo qual requer a 

declaração de inexistência de débito, restituição do valor de R$ 457,60 

(quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos) e 

indenização por danos morais. A reclamada suscita preliminar de conexão 

com o processo n. 100609907.2019.8.11.0006. Pois bem. Em consulta ao 

processo n. 100609907.2019.8.11.0006 no sistema PJE, verifico que ele 

tem as mesmas partes, causa de pedir e pedido da presente ação, 

configurando, assim, a litispendência e não conexão, visto que se discute 

os descontos indevidos do seguro prestamista na conta da parte autora, 

tendo, inclusive, sido julgado. Posto isso, caracterizada esta a 

litispendência com o processo nº100609907.2019.8.11.0006, Juizado 

Especial Cível de Cáceres, e de consequência JULGO EXTINTO o feito sem 

resolução do mérito com fulcro no art. 267, inciso V do CPC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006339-93.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO VITORINO (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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006339-93.2019.8.11.0006. REQUERENTE: PAULO SERGIO VITORINO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da lei 9099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de audiência de instrução e julgamento. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por PAULO SERGIO 

VITORINO em face de BANCO BRADESCO S/A. Diz, em síntese, que foi 

inscrito indevidamente no cadastro de proteção ao crédito no valor de R$ 

60,64 (Sessenta reais e sessenta e quatro centavos) com indevida 

inclusão em 16 de julho de 2019, possuindo o seguinte número de contrato 

027303231000039CT, contudo, não contratou o serviço. A parte 

reclamada contesta alegando era titular do cartão de crédito ELO 

INTERNACIONAL MULTIPLO sob nº 6504 XXXX XXXX 5106 e que restam 

débito. FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL Deixo de acolher a referida 

preliminar, vez que o extrato juntado na exordial é válido. Pois bem. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. A parte reclamada não trouxe 

documentos comprobatórios da origem do débito, pois, inexiste nos autos 

qualquer contrato de prestação de serviços devidamente assinado pelo 

consumidor, áudio de gravação se a contratação se realizou por meio de 

"call center" ou histórico de utilização dos serviços oferecidos pela 

Reclamada. Portanto, a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela em 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 se mede pela extensão do dano (artigo 944). No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito 

negativado do valor de R$ 60,64 (Sessenta reais e sessenta e quatro 

centavos) ; b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC 

a partir desta data. 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 e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002207-90.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NIUARA JESSICA ARTIAGA SILVA (REQUERENTE)

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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002207-90.2019.8.11.0006. REQUERENTE: NIUARA JESSICA ARTIAGA 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CÍVEL ajuizada NIUARA JESSICA ARTIAGA SILVA em face 

de TELEFÔNICA BRASIL S.A, alegando que possuía plano de telefonia com 

a Vivo e ficou em débito com Requerida. Ocorre que mesmo após dar 

quitação aos débitos, a empresa reclamada efetuou o bloqueio indevido de 

sua linha telefônica. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

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 às 

Requeridas comprovarem os fatos extintivos de sua responsabilidade. A 

Requerida apresentou contestação genérica alegando que a autora não 

pagou o débito no valor supracitado. Tal alegação não tem qualquer lógica, 

uma vez que a proposta de acordo acostada aos autos era para quitação 

do débito e houve pagamento em seus termos. Evidente a falha na 

prestação de serviço ao manter o nome do autor no cadastro restritivo de 

crédito após o pagamento do débito. O art. 14 da Lei n.º 8.078/90 disciplina 

a matéria ao prescrever a responsabilidade de natureza objetiva para 

estes casos. Nesse passo, verifica-se que a falha na prestação do 

serviço é fato suficiente a ensejar frustração, constrangimento e angústia, 

estranhos às vicissitudes cotidianas a que somos todos suscetíveis. 

Afinal, não se espera, que mesmo após ter quitado a dívida, seu nome 

seja mantido indevidamente em cadastro negativo de crédito. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda 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. Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter 

reparatório, servindo ainda como punição à parte Reclamada. ANTE O 

EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: JULGAR 

procedente os pedidos da exordial; CONDENAR a requerida, a pagar a 

título de danos morais à autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), forte 

nos artigos no art. 5.º, V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, 

incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, 

forte na Súmula 362 do STJ; CONDENAR a reclamada ao pagamento a 

autora do valor de R$ 91,22 (noventa e um reais e vinte e dois centavos) 

por danos materiais quantia a ser corrigida pelo INPC desde a data do fato 

e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar 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. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de janeiro de 

2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004923-90.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON CARLOS DA SILVA GRACIANO (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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004923-90.2019.8.11.0006. REQUERENTE: WEVERTON CARLOS DA 

SILVA GRACIANO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

WEVERTON CARLOS DA SILVA GRACIANO em desfavor de TELEFONICA 

BRASIL S.A, alegando que não contratou os serviços da Requerida, 

entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito por um 

débito no valor de R$ 253,53 (duzentos e cinquenta e três reais e 

cinquenta e três centavos). 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. Ocorre que a empresa Requerida apresentou contrato 

assinado pela parte Requerente nesta cidade, na loja credenciada pela 

reclamada. A assinatura existente no contrato acostado pela Requerida é 

idêntica a assinatura da procuração trazida aos autos por seu patrono, 

assim sendo, se torna irrefutável, que o autor contratou os serviços da 

Reclamada. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos 

documentos cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse 

sentido, corroborando que inexiste fraude na contratação. Desta forma, 

há evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva da 

consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, 

deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor da Autora. 

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. 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 
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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 a reclamante 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. 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; Acolho o pedido contraposto para 

condenar a parte autora ao pagamento à Requerida no valor de R$ 253,53 

(duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta e três 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. 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. Dione Maikon Quintão 

da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito CÁCERES, 24 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000990-12.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000990-12.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LUCIANE CRISTINA 

RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: BANCO PAN 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 MATERIAIS 

EM DECORRÊNCIA DE DESCONTOS INDEVIDOS proposta por LUCIANE 

CRISTINA RODRIGUES DA SILVA BARROS em desfavor de BANCO PAN 

S.A, informando que o Banco Requerido realizou descontos em sua folha 

de pagamento desde o ano de 2014, contudo, não possui contrato com o 

Requerido. 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 nenhuma outra 

situação de preliminar 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 de prescrição 

da parte autora, pois como demostrado pelas provas acostadas aos autos 

pela parte autora os descontos se deram até o ano de 2018, assim sendo, 

não há que se falar em prescrição no presente caso. 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 à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, a contratação de empréstimo consignado, o 

que, não foi demonstrado. Logo, restando evidenciada a conduta abusiva 

praticada pela promovida, impõe-se o dever de indenizar. Tenho ainda 

que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se 

deparar com os descontos indevidos em sua conta 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$ 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. Com relação ao pedido de repetição de indébito pleiteado na 

exordial, consubstanciado no ressarcimento em dobro dos valores 

cobrados indevidamente tenho que merece ser acolhido. Ante o exposto, 

decido: a) Julgar procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte 

reclamada, referente ao serviço não contratado; b) CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente 

pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação; c) CONDENAR a reclamada a restituir à parte 

reclamante os descontos realizados, a titulo de danos materiais, cujo valor 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% 

a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 

1º do CTN, contados da citação válida, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil Sem custas 

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. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito CÁCERES, 25 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005047-73.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

S TENIO DUARTE CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005047-73.2019.8.11.0006. REQUERENTE: S TENIO DUARTE CORDEIRO 

REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C DECLARATÓRIA DE 

QUITAÇÃO COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, proposta por STENIO 

DUARTE CORDEIRO em desfavor de BANCO DAYCOVAL S.A, informando 

que contraiu junto ao banco Requerido um empréstimo consignado e 

mesmo após atingir o valor acordado do empréstimo o reclamado continua 

a efetuar descontos diretamente da folha de pagamento da Requerente. 

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 nenhuma outra situação de preliminar 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 de incompetência deste juízo por necesidade de 

perícia, haja vista, que as provas acostadas aos autos pelas partes, são 

suficiente para c correta elucidação da demanda. 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 à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, a contratação de empréstimo consignado, o 

que, não foi demonstrado. Logo, restando evidenciada a conduta abusiva 

praticada pela promovida, impõe-se o dever de indenizar. Tenho ainda 

que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se 

deparar com os descontos indevidos em sua conta 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$ 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. Com relação ao pedido de repetição de indébito pleiteado na 

exordial, consubstanciado no ressarcimento em dobro dos valores 

cobrados indevidamente tenho que merece ser acolhido. Ante o exposto, 

decido: a) Julgar procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado 

Banco/Requerido; b) DECLARAR a inexistência de saldo devedor; c) 

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; d) CONDENAR a reclamada a restituir à 

parte reclamante em dobro os descontos realizados, a titulo de danos 

materiais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros 

de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil Sem custas 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. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito CÁCERES, 

25 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005258-12.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA GRANELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005258-12.2019.8.11.0006. REQUERENTE: CELIA REGINA GRANELLA 

REQUERIDO: BANCO PAN 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 CARTÃO DE CRÉDITO C/C DECLARATÓRIA DE 

QUITAÇÃO COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, proposta por CÉLIA 

REGINA GRANELLA DOS SANTOS em desfavor de BANCO PAN S.A, 

informando que contraiu junto ao banco Requerido um empréstimo 

consignado e mesmo após atingir o valor acordado do empréstimo o 

reclamado continua a efetuar descontos diretamente da folha de 

pagamento da Requerente. 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 nenhuma outra 

situação de preliminar 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 de prescrição 

da parte autora, já que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) 

reconheceu o caráter subjetivo da prescrição, como se pode inferir de 

seu artigo 27, segundo o qual, havendo acidente de consumo, o prazo 

prescricional de cinco anos tem início com o conhecimento do dano e de 

sua autoria, senão confira-se: “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”. Surge, assim, 

um novo dimensionamento da prescrição, valorizando a questão da 

informação e a boa-fé objetiva. Por todo o exposto não acolho a referida 

preliminar de mérito. 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 
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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 exemplo, a contratação de empréstimo consignado, o 

que, não foi demonstrado. Logo, restando evidenciada a conduta abusiva 

praticada pela promovida, impõe-se o dever de indenizar. Tenho ainda 

que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se 

deparar com os descontos indevidos em sua conta 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$ 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. Com relação ao pedido de repetição de indébito pleiteado na 

exordial, consubstanciado no ressarcimento em dobro dos valores 

cobrados indevidamente tenho que merece ser acolhido. Ante o exposto, 

decido: a) Julgar procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado; b) 

DECLARAR a inexistência do débito referente a parcelas de cartão de 

crédito consignado com o Banco/Requerido; c) DETERMINAR que seja 

aplicada a taxa média de juros mensal praticada pelo mercado para 

empréstimos consignados que é de 2,02% ao mês d) CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação; e) CONDENAR a reclamada a restituir à parte reclamante em 

dobro os descontos realizados, a titulo de danos materiais, cujo valor 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% 

a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 

1º do CTN, contados da citação válida, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil Sem custas 

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. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito CÁCERES, 25 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005200-09.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005200-09.2019.8.11.0006. REQUERENTE: APARECIDA GONCALVES 

REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO 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 CARTÃO DE CRÉDITO C/C DECLARATÓRIA DE 

QUITAÇÃO COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, proposta por 

APARECIDA GONÇALVES em desfavor de BANCO OLÉ BONSUCESSO 

CONSIGNADO S.A, informando que contraiu junto ao banco Requerido um 

empréstimo consignado e mesmo após atingir o valor acordado do 

empréstimo o reclamado continua a efetuar descontos diretamente da 

folha de pagamento da Requerente. 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 

nenhuma outra situação de preliminar 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 de 

decadência da parte autora, já que o Código de Defesa do Consumidor 

(CDC), como se pode inferir de seu artigo 27, segundo o qual, havendo 

acidente de consumo, temos o marco inicial do direito de reclamar o 

prejuízo sofrido, à partir do conhecimento do dano e de sua autoria, senão 

confira-se: “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”. Por todo o exposto não acolho a 

referida preliminar de mérito. 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 à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, a contratação de empréstimo consignado, o 

que, não foi demonstrado. Logo, restando evidenciada a conduta abusiva 

praticada pela promovida, impõe-se o dever de indenizar. Tenho ainda 

que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se 

deparar com os descontos indevidos em sua conta 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$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 
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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. Com relação ao pedido de repetição de indébito pleiteado na 

exordial, consubstanciado no ressarcimento em dobro dos valores 

cobrados indevidamente tenho que merece ser acolhido. Ante o exposto, 

decido: a) Julgar procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado; b) 

DECLARAR a inexistência do débito referente a parcelas de cartão de 

crédito consignado com o Banco/Requerido; c) DETERMINAR que seja 

aplicada a taxa média de juros mensal praticada pelo mercado para 

empréstimos consignados que é de 2,02% ao mês d) CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação; e) CONDENAR a reclamada a restituir à parte reclamante em 

dobro os descontos realizados, a titulo de danos materiais, cujo valor 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% 

a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 

1º do CTN, contados da citação válida, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil Sem custas 

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. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito CÁCERES, 25 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005242-58.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRUZ RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005242-58.2019.8.11.0006. REQUERENTE: VANESSA CRUZ RAMOS 

REQUERIDO: BANCO PAN 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 CARTÃO DE CRÉDITO C/C DECLARATÓRIA DE 

QUITAÇÃO COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, proposta por VANESSA 

CRUZ RAMOS em desfavor de BANCO PAN S.A, informando que contraiu 

junto ao banco Requerido um empréstimo consignado e mesmo após 

atingir o valor acordado do empréstimo o reclamado continua a efetuar 

descontos diretamente da folha de pagamento da Requerente. 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 nenhuma outra situação de preliminar 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, citado, deixou de comparecer à audiência de conciliação, 

tampouco apresentou contestação, razão pela qual decreto sua revelia, 

nos termos do artigo 20 da Lei 9099/95. 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 à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, a contratação de empréstimo consignado, o 

que, não foi demonstrado. Logo, restando evidenciada a conduta abusiva 

praticada pela promovida, impõe-se o dever de indenizar. Tenho ainda 

que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se 

deparar com os descontos indevidos em sua conta 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$ 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. Com relação ao pedido de repetição de indébito pleiteado na 

exordial, consubstanciado no ressarcimento em dobro dos valores 

cobrados indevidamente tenho que merece ser acolhido. Ante o exposto, 

decido: a) Julgar procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado; b) 

DECLARAR a inexistência do débito referente a parcelas de cartão de 

crédito consignado com o Banco/Requerido; c) DETERMINAR que seja 

aplicada a taxa média de juros mensal praticada pelo mercado para 

empréstimos consignados que é de 2,02% ao mês d) CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação; e) CONDENAR a reclamada a restituir à parte reclamante em 

dobro os descontos realizados, a titulo de danos materiais, cujo valor 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% 

a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 

1º do CTN, contados da citação válida, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil Sem custas 

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. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito CÁCERES, 25 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005309-23.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DE FATIMA ALMEIDA RICCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17455/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 197 de 530



Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005309-23.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ANA DE FATIMA ALMEIDA 

RICCI REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos autos que as 

partes realizaram acordo (Id 26694678). Assim, homologo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

III, “b” do Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Dispensada a intimação das 

partes e seus patronos nos termos do artigo 914 da CNGC. Dione Maikon 

Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito CÁCERES, 25 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005130-89.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANE BELLOTE PAGLIUCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005130-89.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JANE BELLOTE PAGLIUCA 

REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS 

MATERIAS, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA, proposta por JANE BELLOTE PAGLIUCA em desfavor de 

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A, informando que contraiu 

junto ao banco Requerido um empréstimo consignado e mesmo após 

atingir o valor acordado do empréstimo o reclamado continua a efetuar 

descontos diretamente da folha de pagamento da Requerente. 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 nenhuma outra situação de preliminar 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 de decadência da parte autora, já que o Código de 

Defesa do Consumidor (CDC), como se pode inferir de seu artigo 27, 

segundo o qual, havendo acidente de consumo, temos o marco inicial do 

direito de reclamar o prejuízo sofrido, à partir do conhecimento do dano e 

de sua autoria, senão confira-se: “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”. Por todo o 

exposto não acolho a referida preliminar de mérito. 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 à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, a contratação de empréstimo consignado, o 

que, não foi demonstrado. Logo, restando evidenciada a conduta abusiva 

praticada pela promovida, impõe-se o dever de indenizar. Tenho ainda 

que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se 

deparar com os descontos indevidos em sua conta 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$ 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. Com relação ao pedido de repetição de indébito pleiteado na 

exordial, consubstanciado no ressarcimento em dobro dos valores 

cobrados indevidamente tenho que merece ser acolhido. Ante o exposto, 

decido: a) Julgar procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado; b) 

DECLARAR a inexistência de saldo devedor; c) 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; d) 

CONDENAR a reclamada a restituir à parte reclamante em dobro os 

descontos realizados, a titulo de danos materiais, cujo valor deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação válida, e o faço, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil Sem custas 

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. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito CÁCERES, 27 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005257-27.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA GRANELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005257-27.2019.8.11.0006. REQUERENTE: CELIA REGINA GRANELLA 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C DECLARATÓRIA DE 

QUITAÇÃO COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, proposta por CELIA 

REGINA GRANELLA DOS SANTOS em desfavor de BANCO BMG S.A, 

informando que contraiu junto ao banco Requerido um empréstimo 

consignado e mesmo após atingir o valor acordado do empréstimo o 

reclamado continua a efetuar descontos diretamente da folha de 

pagamento da Requerente. 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 nenhuma outra 

situação de preliminar 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 de 

incompetência deste juízo por necesidade de perícia técnica, haja vista, 

que as provas acostadas aos autos pelas partes, são suficiente para 

correta elucidação da demanda. ACOLHO o pedido de prescrição parcial, 

por se tratar de matéria de ordem pública, devendo as parcelas anteriores 

a data de 30/08/2014, serem alcançadas pela prescrição quinquenal, não 

podendo ser obejto de cobrança no presente processo. 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 à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, a contratação de empréstimo consignado, o 

que, não foi demonstrado. Logo, restando evidenciada a conduta abusiva 

praticada pela promovida, impõe-se o dever de indenizar. Tenho ainda 

que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se 

deparar com os descontos indevidos em sua conta 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$ 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. Com relação ao pedido de repetição de indébito pleiteado na 

exordial, consubstanciado no ressarcimento em dobro dos valores 

cobrados indevidamente tenho que merece ser acolhido. Ante o exposto, 

decido: a) Julgar procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado 

Banco/Requerido; b) DECLARAR a inexistência de saldo devedor; c) 

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; d) CONDENAR a reclamada a restituir à 

parte reclamante em dobro os descontos realizados, a titulo de danos 

materiais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros 

de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil Sem custas 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. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito CÁCERES, 

25 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005199-24.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005199-24.2019.8.11.0006. REQUERENTE: APARECIDA GONCALVES 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C DECLARATÓRIA DE 

QUITAÇÃO COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, proposta por 

APARECIDA GONÇALVES em desfavor de BANCO BMG S.A, informando 

que contraiu junto ao banco Requerido um empréstimo consignado e 

mesmo após atingir o valor acordado do empréstimo o reclamado continua 

a efetuar descontos diretamente da folha de pagamento da Requerente. 

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 nenhuma outra situação de preliminar 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 parte autora de Ipugnação ao Valor da Causa, 

tendo em vista, que o valor da casua atribuido pela parte autora respeitou 

o limite estabelecido para este Juizado Especial Cível, assim sendo não 

quaisquer regularidades a serem sanadas. 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 à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 
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responsabilidade, a exemplo, a contratação de empréstimo consignado, o 

que, não foi demonstrado. Logo, restando evidenciada a conduta abusiva 

praticada pela promovida, impõe-se o dever de indenizar. Tenho ainda 

que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se 

deparar com os descontos indevidos em sua conta 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$ 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. Com relação ao pedido de repetição de indébito pleiteado na 

exordial, consubstanciado no ressarcimento em dobro dos valores 

cobrados indevidamente tenho que merece ser acolhido. Ante o exposto, 

decido: a) Julgar procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado; b) 

DECLARAR a inexistência do débito referente a parcelas de cartão de 

crédito consignado com o Banco/Requerido; c) DETERMINAR que seja 

aplicada a taxa média de juros mensal praticada pelo mercado para 

empréstimos consignados que é de 2,02% ao mês d) CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação; e) CONDENAR a reclamada a restituir à parte reclamante em 

dobro os descontos realizados, a titulo de danos materiais, cujo valor 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% 

a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 

1º do CTN, contados da citação válida, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil Sem custas 

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. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito CÁCERES, 27 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004998-32.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER ALVES AMORIM SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004998-32.2019.8.11.0006. REQUERENTE: WALTER ALVES AMORIM 

SOBRINHO REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C 

OBRIGAÇÃO DE APRESENTAR DOCUMENTOS E DANOS MATERIAS, 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, 

proposta por WALTER ALVES AMORIM SOBRINHO em desfavor de 

BANCO BMG S.A, informando que contraiu junto ao banco Requerido um 

empréstimo consignado e mesmo após atingir o valor acordado do 

empréstimo o reclamado continua a efetuar descontos diretamente da 

folha de pagamento da Requerente. 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 

nenhuma outra situação de preliminar 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 parte 

autora de incompetência do Juizado Especial Civel, por necessidade de 

perícia técnica, haja vista, que o conjunto probatório trazido aos autos 

pelas partes são mais que suficientes para correta eleucidação da 

presente demanda. 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 à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, a contratação de empréstimo consignado, o 

que, não foi demonstrado. Logo, restando evidenciada a conduta abusiva 

praticada pela promovida, impõe-se o dever de indenizar. Tenho ainda 

que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se 

deparar com os descontos indevidos em sua conta 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$ 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. Com relação ao pedido de repetição de indébito pleiteado na 

exordial, consubstanciado no ressarcimento em dobro dos valores 

cobrados indevidamente tenho que merece ser acolhido. Ante o exposto, 

decido: a) Julgar procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado; b) 

DETERMINAR que seja aplicada a taxa média de juros mensal praticada 

pelo mercado para empréstimos consignados que é de 2,06% ao mês c) 

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; d) CONDENAR a reclamada a restituir à 
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parte reclamante em dobro os descontos realizados, a titulo de danos 

materiais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros 

de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil Sem custas 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. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito CÁCERES, 

27 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005076-26.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DUARTE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005076-26.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JULIANA DUARTE FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C OBRIGAÇÃO 

DE APRESENTAR DOCUMENTOS E DANOS MATERIAS, DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, proposta por JULIANA 

DUARTE FERREIRA em desfavor de BANCO BMG S.A, informando que 

contraiu junto ao banco Requerido um empréstimo consignado e mesmo 

após atingir o valor acordado do empréstimo o reclamado continua a 

efetuar descontos diretamente da folha de pagamento da Requerente. 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 nenhuma outra situação de preliminar ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. No caso, é certo 

que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 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 exemplo, a contratação de empréstimo consignado, o 

que, não foi demonstrado. Logo, restando evidenciada a conduta abusiva 

praticada pela promovida, impõe-se o dever de indenizar. Tenho ainda 

que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se 

deparar com os descontos indevidos em sua conta 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$ 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. Com relação ao pedido de repetição de indébito pleiteado na 

exordial, consubstanciado no ressarcimento em dobro dos valores 

cobrados indevidamente tenho que merece ser acolhido. Ante o exposto, 

decido: a) Julgar procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado; b) 

DETERMINAR que seja aplicada a taxa média de juros mensal praticada 

pelo mercado para empréstimos consignados que é de 2,06% ao mês c) 

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; d) CONDENAR a reclamada a restituir à 

parte reclamante em dobro os descontos realizados, a titulo de danos 

materiais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros 

de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil Sem custas 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. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito CÁCERES, 

27 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004166-96.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELZA LEITE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004166-96.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA ELZA LEITE FERREIRA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por MARIA ELZA LEITE FERREIRA, contra 

o AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, na qual 

pugna pelo pagamento do adicional de insalubridade, sob o fundamento de 

que a autora exerce a função de auxiliar de serviços gerais, estando 

exposta diariamente a risco de contágio por agentes biológicos e doenças 

infectocontagiosas. O Requerido apresentou contestação argumentando 

inexistência de previsão legal quanto ao pedido do autor. Em análise aos 

autos, entendo que é caso de procedência do pedido. No tocante ao 

direito do adicional de remuneração às atividades insalubres previsto 

expressamente no art. 7º, XXIII da Constituição da República de 1988, 

trata-se de norma de eficácia limitada, ou seja, de aplicação mediata, 

indireta e reduzida, necessitando de lei infraconstitucional que discipline e 

regulamente a sua aplicabilidade. A citada norma constitucional é regulada, 
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em âmbito municipal, pela Lei Complementar 94/2011, na qual reconhece o 

direito de adicional de insalubridade para os casos em que a atividade 

exponha o servidor a risco, conforme segue: “Art. 166. Os servidores que 

trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias 

tóxicas, ou com risco de atividade, fazem jus a um adicional sobre o 

vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei. § 1º A eliminação ou 

neutralização da insalubridade ocorrerá: I – Com a adoção de medias que 

conservem o ambiente o ambiente de trabalho dentro dos limites de 

tolerância. II – com o fornecimento gratuito pela Administração Pública 

Municipal, e a utilização de equipamento de proteção individual ao servidor, 

que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. 

§2º O exercício do trabalho em condições insalubres, acima dos limites de 

tolerância estabelecidos em lei local ou consoante as normas 

estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a 

percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 

20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor do salário base de 

acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo.” Em 

interpretação literal do dispositivo municipal, pode-se concluir que, na 

ausência de legislação local específica que complemente a respectiva 

norma legislativa, há a possibilidade do preenchimento da respectiva 

lacuna pelas disposições estabelecidas pelo Ministério de Trabalho e 

Emprego que tratam sobre a matéria. Diante disso, é aplicável ao caso a 

Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho, especificamente 

o seu anexo nº 14 na qual define as atividades que fazem jus ao adicional 

de insalubridade, conforme segue: “NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES 

INSALUBRES (...) 15.2 O exercício de trabalho em condições de 

insalubridade, de acordo com os subitens do item anterior, assegura ao 

trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o salário mínimo da 

região, equivalente a: (...) 15.2.2 20% (vinte por cento), para insalubridade 

de grau médio; (...)” “ANEXO N.º 14 (Aprovado pela Portaria SSST n.º 12, 

de 12 de novembro de 1979) AGENTES BIOLÓGICOS Relação das 

atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é 

caracterizada pela avaliação qualitativa. (...) Trabalhos e operações em 

contato permanente com pacientes, animais ou com material 

infecto-contagiante, em: - hospitais, serviços de emergência, enfermarias, 

ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que 

tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de 

uso desses pacientes, não previamente esterilizados); (...)” Do laudo 

pericial acostado no ID 21847028, resta caracterizada a insalubridade em 

grau médio (20%) pela exposição da parte autora a risco biológico de 

forma habitual e permanente. Desse modo, concluindo o laudo pericial 

como insalubre o ambiente laboral e os agentes biológicos manuseados 

pela parte autora, bem como estando enquadradas e configuradas como 

insalubres de grau médio as respectivas atividades na NR 15 - anexo 14, 

é de se reconhecer o direito ao pagamento do adicional de insalubridade à 

parte enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde. 

Assim também, deve o Município ser obrigado a fornecer os equipamentos 

de proteção individual, sendo certo que uma vez constatada sua eficácia 

para o resguardo da saúde do servidor, o pagamento do adicional poderá 

ser suspenso. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência: Ementa: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE. ENFERMEIRA. PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE. 

RECURSO DESPROVIDO. 01. Comprovado que as atividades habituais do 

servidor são nocivas à saúde, tem ele direito ao adicional de insalubridade 

nos termos da legislação do ente federado a que se encontrar vinculado. 

02. Não prevendo a lei a incorporação aos vencimentos do servidor, o 

adicional de insalubridade é devido enquanto perdurarem as condições de 

trabalho nocivas à saúde. O pagamento poderá ser suspenso, entre 

outras situações, quando comprovados o uso de equipamento de 

proteção individual e a sua eficácia para o resguardo da saúde do 

servidor. (TJ-SC - Apelação Cível AC 20120115580 SC 2012.011558-0 

(Acórdão), Data de publicação: 27/08/2012). Quanto ao termo inicial do 

pagamento, este deve ocorrer da data de elaboração do laudo pericial, 

conforme entendimento sedimentado pelo TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - PLEITO 

DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL - 

PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - LAUDO PERICIAL ATESTANDO A 

INSALUBRIDADE - TERMO INICIAL - DATA DA ELABORAÇÃO DO LAUDO - 

CORREÇÃO MONETÁRIA- RETIFICADA - APELO DESPROVIDO - 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. [...]Após análise empírica, se o 

laudo pericial não dá margens para dúvidas acerca da necessidade 

concreta da inclusão do adicional de insalubridade de grau médio nos 

vencimentos do interessado e se a lei do ente municipal confere, 

expressamente, o direito para aqueles que se encontrem em determinada 

situação insalubre, resta incontroversa a exigibilidade do mesmo.2 – 

{...}(Apelação / Remessa Necessária 7611/2016, Desa. Maria Aparecida 

Ribeiro, primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 

17/04/2017, Publicado no DJE 16/05/2017).2. A jurisprudência do STJ 

entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado 

ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a questão 

submetidos os Servidores. Assim, "não cabe seu pagamento pelo período 

que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, 

devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em 

épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial 

atual." (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 

DJe24.11.2015).3.."[...]As condenações impostas à Fazenda Pública de 

natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de 

correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da 

Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. 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 n. 

11.960/2009). (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

primeira seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).4. Recurso 

d e s p r o v i d o . 5 .  S e n t e n ç a  p a r c i a l m e n t e  r e t i f i c a d a .  ( N . U 

0011649-44.2012.8.11.0006, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

07/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018) Isso posto, e por tudo mais que 

nos autos consta, DECIDO: a) JULGAR PROCEDENTE o pedido com fulcro 

no art. 487, I do CPC/15 c/c art. 166 da Lei Complementar Municipal nº 

94/2011 para condenar o Município de Cáceres –MT a: pagar o adicional 

de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base da 

servidora desde a data de elaboração do laudo LTCAT até enquanto 

perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde; b) Os valores 

pretéritos devem ser atualizados monetariamente na forma da modulação 

de efeitos das ADISs 4.425/DF e 4.357/DF; c) Deixo de condenar em 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95; d) Processo não sujeito ao reexame necessário de 

sentença, forte no art. 496, §3º, I do CPC/15; e) Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito CÁCERES, 

24 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005187-10.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILZA MARIA DA SILVA FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005187-10.2019.8.11.0006. REQUERENTE: GILZA MARIA DA SILVA 

FREIRE REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO 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 CARTÃO DE CRÉDITO C/C 

DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO COM REPARAÇÃO DE DANOS 

MATERIAIS, MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA, proposta por GILZA MARIA DA SILVA FREIRE CORDEIRO 

em desfavor de BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A, 

informando que contraiu junto ao banco Requerido um empréstimo 

consignado e mesmo após atingir o valor acordado do empréstimo o 
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reclamado continua a efetuar descontos diretamente da folha de 

pagamento da Requerente. 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 nenhuma outra 

situação de preliminar 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 parte autora 

de incompetência do Juizado Especial Civel, por necessidade de perícia 

técnica, haja vista, que o conjunto probatório trazido aos autos pelas 

partes são mais que suficientes para correta eleucidação da presente 

demanda. REJEITO o pedido de prescrição da parte autora, já que o Código 

de Defesa do Consumidor (CDC) reconheceu o caráter subjetivo da 

prescrição, como se pode inferir de seu artigo 27, segundo o qual, 

havendo acidente de consumo, o prazo prescricional de cinco anos tem 

início com o conhecimento do dano e de sua autoria, senão confira-se: 

“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”. Surge, assim, um novo dimensionamento da 

prescrição, valorizando a questão da informação e a boa-fé objetiva. Por 

todo o exposto não acolho a referida preliminar de mérito. 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 à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, a contratação de empréstimo consignado, o 

que, não foi demonstrado. Logo, restando evidenciada a conduta abusiva 

praticada pela promovida, impõe-se o dever de indenizar. Tenho ainda 

que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se 

deparar com os descontos indevidos em sua conta 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$ 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. Com relação ao pedido de repetição de indébito pleiteado na 

exordial, consubstanciado no ressarcimento em dobro dos valores 

cobrados indevidamente tenho que merece ser acolhido. Ante o exposto, 

decido: a) Julgar procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado; b) 

DECLARAR a inexistência do débito referente a parcelas de cartão de 

crédito consignado com o Banco/Requerido; c) DETERMINAR que seja 

aplicada a taxa média de juros mensal praticada pelo mercado para 

empréstimos consignados que é de 2,02% ao mês d) CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação; e) CONDENAR a reclamada a restituir à parte reclamante em 

dobro os descontos realizados, a titulo de danos materiais, cujo valor 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% 

a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 

1º do CTN, contados da citação válida, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil Sem custas 

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. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito CÁCERES, 27 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002180-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MELANIO DE ARRUDA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAISSA CAROLINE BARBOSA CORREA OAB - RO7824 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002180-44.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JOAQUIM MELANIO DE 

ARRUDA MORAIS REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NEGATIVA 

DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por JOAQUIM MELANIO DE ARRUDA MORAIS em 

desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN, alegando que vendeu a Davi 

Donenichen, em junho/2007, um veículo Ford/Escort Hobby 1996/1996, 

placa JYK 4019. Entretanto, o comprador não transferiu o veículo para seu 

nome, tampouco pagou IPVA, licenciamento anual e seguro DPVAT. 

Ressalta que já se passaram dez anos da venda do veículo e o autor não 

sabe o paradeiro do mesmo. Tratando-se de matéria que independe da 

produção de outras provas, além daquelas já constantes dos autos, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. O 

Requerido DETRAN arguiu ilegitimidade passiva e ausência de interesse 

processual, pois, os tributos são de competência da Secretaria de 

Fazenda do Estado; ademais não é sua responsabilidade a transferência 

de propriedade. Entretanto, o DETRAN é o órgão central do sistema 

estadual de transito, possuindo forma de autarquia, com autonomia 

administrativa e financeira, ao qual incube providência tal como baixa de 

registro de veículo, inexigibilidade das infrações de trânsito, é de sua 

competência a determinação de quem é o devedor do tributo, bem como é 

perante o mesmo que realiza a transferência de propriedade veicular. 

Ademais, em observância ao princípio da celeridade, é preferível notificar 

o DETRAN para que promova a transmissão de propriedade a esperar a 

boa vontade do comprador. Por estas razões, rejeito as preliminares 

suscitadas. No que tange à ilegitimidade arguida pelo Estado de Mato 

Grosso, entendo que este encontra respaldo, uma vez que o DETRAN é o 

órgão central do sistema estadual de transito, possuindo forma de 
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autarquia, com autonomia administrativa e financeira, não havendo nos 

autos elementos que justifiquem a manutenção do Estado no polo passivo 

da demanda. Por esta razão, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva 

arguida pelo Estado de Mato Grosso extinguindo os autos sem resolução 

do mérito em relação ao mesmo. O cerne da questão encontra-se no 

dever de efetuar a transferência do veículo em discussão ao 

comprador/possuidor. O autor juntou aos autos DUT que comprova a 

venda do veículo ao comprador Davi Donenichen em junho de 2007. É 

sabido que, em se tratando de bem móvel, a transferência se opera com a 

simples tradição, nos termos do artigo 1226 e artigo 1267, ambos do 

Código Civil, a seguir transcritos: “Art. 1.226 – Os direitos reais sobre 

coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, 

só se adquirem com a tradição”. “Art. 1.267 – A propriedade das coisas 

não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição”. Aliás, o 

comprador quando recebeu o bem em questão, atraiu para si a 

responsabilidade sobre ele, uma vez que é incumbência do comprador 

providenciar a transferência do automóvel adquirido. Logo, como o veículo 

deixou de integrar o patrimônio da parte autora, não se pode admitir que 

continue registrado, perante os órgãos de trânsito, como sendo de sua 

propriedade. Assim, a decorrência lógica da tradição do automóvel seria a 

transferência do veículo para o nome do novo proprietário. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA - PRELIMINARES DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA - E ILEGITIMIDADE DA PARTE - CONFUSÃO 

COM MÉRITO - ANÁLISE EM CONJUTO - TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO - 

ÔNUS DO COMPRADOR - INÉRCIA DA PARTE POR LONGO PERÍODO - 

INCIDÊNCIA INDEVIDA DE MULTA E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO AO 

VENDEDOR - DANO MORAL EVIDENCIADO - QUANTUM FIXADO DE 

MANEIRA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO DANO - VALOR MANTIDO - 

PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO 

EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Estando o procedimento de transferência 

previsto em lei, dispensável a intimação do Detran para esclarecer sobre 

esse procedimento, razão pela qual não há que se falar em cerceamento 

de defesa. A legitimidade passiva resta demonstrada, uma vez que 

responsabilidade de transferência da titularidade de veículo é do 

comprador, quando estiver de posse do Certificado de Registro do Veículo 

assinado pelo vendedor, como ocorreu na hipótese. Considerando o longo 

lapso temporal em que o comprador se manteve inerte e deixou de 

regularizar a transferência do bem, ocasionando a cobrança indevida ao 

ex-proprietário de multas e infrações de trânsito, resta configurado ato 

ilícito passível de indenização. Mostrando-se proporcional o valor da 

indenização, necessária a manutenção do quantum, uma vez que, atendeu 

ao binômio: reparação e prevenção à reincidência da prática de ato ilícito. 

O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados 

pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os 

argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou 

jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, 

desnecessário o chamado prequestionamento explícito. (TJMT. Ap 

149692/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2017, 

Publicado no DJE 09/03/2017)” Posto isso, acolho a preliminar de 

ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, extinguindo o feito sem 

resolução do mérito em relação ao mesmo. JULGO PROCEDENTE o pedido 

da parte autora, DETERMINAR que o veículo objeto do litígio seja excluído 

da propriedade do Requerente, assim como o pagamento de multas e 

tributos referente ao mesmo desde junho/2007 e CONDENAR restituir aos 

reclamante o valor de de R$ R$ 741,51 (setecentos e quarenta e um reais 

e cinquenta e um centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros 

de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida. Deixo de 

condenar em 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 a juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Dione Maikon Quintão da Silva 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito 

CÁCERES, 24 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002160-19.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE CLAUDIO CONCEICAO CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO MONEZI BENEVIDES OAB - MT25976/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002160-19.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ANDRE CLAUDIO CONCEICAO 

CANDIDO REQUERIDO: OI S/A, OI BRASILTELECOM Vistos, etc. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS ajuizada por ANDRÉ CLAUDIO CONCEIÇÃO CANDIDO em 

face de OI MÓVEL S/A, alegando que no mês de dezembro de 2017, 

contratou os serviços de Internet Móvel (moldem), telefone fixo e Oi- TV 

(Denominado Combo). Porém a Oi-TV foi instalada em Janeiro de 2018. Já 

a internet móvel e o telefone fixo ficaram para serem instalados no dia 

06.01.2018, entretanto, não o foram em razão de um problema existente 

na rede elétrica da localidade em que o autor reside, sendo que tal 

situação foi passada pelo funcionário terceirizado da requerida que o 

orientou a solicitar o cancelamento dos serviços, em razão da 

impossibilidade existente na rede elétrica. Em razão desse fato, o autor 

solicitou no mesmo mês de janeiro de 2018 o cancelamento da internet 

móvel e telefone fixo, permanecendo, tão somente, com a Oi-TV. No ato do 

cancelamento, foi lhe informado que iriam pagar R$ 100/mês do plano sem 

a internet móvel e o telefone fixo valor pago sempre foi de R$ 145,52 ou 

R$ 149,43, presumindo que os serviços cancelados ainda assim 

continuaram a ser cobrados. O autor nunca usufruiu do serviço de 

internet móvel e/ou telefone fixo, já que sequer chegaram a ser instalados. 

De plano, passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, tendo em vista que a 

matéria debatida não necessita de instrução probatória. Rejeito a preliminar 

de suspensão do feito em decorrência da decisão proferida pela 2ª Turma 

do Superior Tribunal de Justiça nos RESP. 1.525.174/RS e 1.525.134/RS 

para julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos. Tendo em vista, 

que a decisão de afetação do STJ não abrange o caso destes autos. 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 à 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 às requeridas 

comprovarem os fatos extintivos de sua responsabilidade. A requerida 

SKY contesta a ação argumentando que não há porque ser declarado 

ilegal os valores em discussão, pois trata-se de valor oriundo da própria 

utilização dos serviços pela parte autora e que não foram contestados em 

nenhuma oportunidade junto a empresa. Já que os serviços da requerida 

foram devidamente prestados e utilizados pelo autor, o que torna 

totalmente devida a contraprestação pelo cliente. No caso em tela, a 

reclamada incorreu em falha na prestação de serviço por ter recebido pelo 

serviço e não tê-lo disponibilizado, tampouco ressarcido o valor pago. O 

art. 14 da Lei n.º 8.078/90 disciplina a matéria ao prescrever a 

responsabilidade de natureza objetiva para estes casos, respondendo 

pelos danos causados independente de culpa. Embora o descumprimento 

contratual, por si só, em regra, não dá ensejo à reparação por danos 

morais, tenho que a situação experimentada pela autora ultrapassa a 

esfera do mero aborrecimento, atingindo seu íntimo, pois, contratou o 

serviço, pagou, aguardou a instalação, sem êxito. Ante a inércia da 

Requerida, tentou receber o valor pago e novamente se viu frustrada. 

Nesse passo, verifica-se que a falha na prestação do serviço é fato 

suficiente a ensejar frustração, constrangimento e angústia, estranhos às 
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vicissitudes cotidianas a que somos todos suscetíveis. O não 

ressarcimento do valor pago, por si só já justificaria o reparo 

extrapatrimonial, amparado no entendimento jurisprudencial do TJMT: 

EMENTA RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA 

CANCELADA. ESTORNO NÃO REALIZADO. TENTATIVAS DE SOLUÇÃO 

EXTRAJUDICIAL NÃO ATENDIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Preliminar 

de ilegitimidade passiva rejeitada, porquanto o conjunto probatório 

demonstra que a instituição financeira recorrente concorreu para os fatos 

descritos na inicial. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui 

ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A 

ausência de estorno dos valores cobrados pela compra cancelada, 

levando o consumidor a solicitar reiteradamente pelo ressarcimento, é fato 

capaz de ensejar o direito a indenização a título de dano moral em razão 

dos transtornos e contratempos causados. Para a fixação de indenização 

por danos morais, deve o magistrado levar em conta as condições 

pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o 

grau de culpa da parte requerida para a ocorrência do evento, não 

havendo justificativa para a redução do quantum arbitrado quando 

observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. 

Indenização fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se mostra 

moderado. Sentença mantida. (TJMT. Recurso Cível Nº 

0053262-54.2015.811.0001. Relator: NELSON DORIGATTI. Julgamento 

11/10/2016). RECURSO INOMINADO - BANCO - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - COBRANÇA 

INDEVIDA E DE FORMA REITERADA - PROLEMA NÃO SOLUCIONADO 

ADMINSITRATIVAMENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da 

atividade. A cobrança indevida e de modo persistente, dá ensejo a 

restituição do valor pago e também gera dano moral, pelo fato de o 

problema não ter sido solucionado administrativamente, em razão dos 

transtornos, inquietude e contrariedade sofridos pelo consumidor. (TJMT, 

RI 2280/2012, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 21/05/2013, Publicado no DJE 18/06/2013) Desta feita, 

a indenização deve ser fixada seguindo os princípios da proporcionalidade 

e da razoabilidade, guardando, ao mesmo tempo, um caráter pedagógico, 

a fim de punir a as reclamadas pela conduta reprovável praticada, 

evitando que seja cometida novamente. Assim, diante das peculiaridades 

do caso concreto, tenho que o quantum indenizatório de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) se revela razoável, diante do caráter eminentemente pedagógico 

da medida. 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) CONDENAR a Requerida ao pagamento a título de danos 

morais à parte Autora no 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, 

incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, 

forte na Súmula 362 do STJ; b) CONDENAR a Requerida ressarcir à parte 

Autora no valor de R$ 766,18 (setecentos e sessenta e seis reais e 

dezoito centavos), incidindo-se correção monetária e juros a partir da data 

do desembolso. Deixo de condenar em 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 a juíza togada para homologação, na forma 

do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de janeiro de 

2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004976-71.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004976-71.2019.8.11.0006. REQUERENTE: GABRIEL DOS SANTOS 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por GABRIEL 

DOS SANTOS SILVA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando 

que não contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu 

nome no cadastro restritivo de crédito pelo débito no valor de R$ 223,47 

(duzentos e vinte e três reais e quarenta e sete centavos). 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. 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 assisti 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. Logo, a 

Requerida não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo 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 da autora fosse 

inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. A 

autora não pode ser prejudicada 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 
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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 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$ 4. 000,00 

(quatro 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. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito CÁCERES, 

24 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004811-24.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PEREIRA DA CRUZ (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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004811-24.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LEANDRO PEREIRA DA CRUZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LEANDRO PEREIRA DA 

CRUZ em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que não 

contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de por um débito no valor de R$ 108,86 (cento e oito 

reais e oitenta e seis centavos). 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. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE 

TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO NOME DA 

AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pelo Reclamado. REJEITO o pedido de juntada de comprovante 

de endereço em nome da parte autora, tendo em vista, ser um excesso de 

burocrácia, que não não coaduna com o rito deste juizado. 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. Logo, a 

Requerida não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo 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$ 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 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) DETERMINAR que a parte 

Reclamada faça a retirada do nome da parte Reclamante dos orgãos de 

proteção ao crédito; c) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 4. 000,00 (quatro 

mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., 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 
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nº 270/2007. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. CÁCERES, 24 de janeiro de 2020. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005192-32.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA AUXILIADORA BORGES DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005192-32.2019.8.11.0006. REQUERENTE: FERNANDA AUXILIADORA 

BORGES DE MAGALHAES REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos 

etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por 

FERNANDA AUXILIADORA BORGES DE MAGALHÃES, contra o AÇÃO DE 

COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, na qual pugna pelo 

pagamento do adicional de insalubridade, sob o fundamento de que o autor 

exerce a função de assiste social, estando exposta diariamente a risco de 

contágio por agentes biológicos e doenças infectocontagiosas. O 

Requerido apresentou contestação argumentando inexistência de 

previsão legal quanto ao pedido do autor. Em análise aos autos, entendo 

que é caso de procedência do pedido. No tocante ao direito do adicional 

de remuneração às atividades insalubres previsto expressamente no art. 

7º, XXIII da Constituição da República de 1988, trata-se de norma de 

eficácia limitada, ou seja, de aplicação mediata, indireta e reduzida, 

necessitando de lei infraconstitucional que discipline e regulamente a sua 

aplicabilidade. A citada norma constitucional é regulada, em âmbito 

municipal, pela Lei Complementar 94/2011, na qual reconhece o direito de 

adicional de insalubridade para os casos em que a atividade exponha o 

servidor a risco, conforme segue: “Art. 166. Os servidores que trabalham 

em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou 

com risco de atividade, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do 

cargo efetivo, na forma da Lei. § 1º A eliminação ou neutralização da 

insalubridade ocorrerá: I – Com a adoção de medias que conservem o 

ambiente o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância. II – com o 

fornecimento gratuito pela Administração Pública Municipal, e a utilização 

de equipamento de proteção individual ao servidor, que diminuam a 

intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. §2º O exercício do 

trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância 

estabelecidos em lei local ou consoante as normas estabelecidas pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a percepção de adicional 

respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 

10% (dez por cento) do valor do salário base de acordo com a 

classificação nos graus máximo, médio e mínimo.” Em interpretação literal 

do dispositivo municipal, pode-se concluir que, na ausência de legislação 

local específica que complemente a respectiva norma legislativa, há a 

possibilidade do preenchimento da respectiva lacuna pelas disposições 

estabelecidas pelo Ministério de Trabalho e Emprego que tratam sobre a 

matéria. Diante disso, é aplicável ao caso a Norma Regulamentadora nº 15 

do Ministério do Trabalho, especificamente o seu anexo nº 14 na qual 

define as atividades que fazem jus ao adicional de insalubridade, 

conforme segue: “NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES (...) 

15.2 O exercício de trabalho em condições de insalubridade, de acordo 

com os subitens do item anterior, assegura ao trabalhador a percepção de 

adicional, incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a: (...) 

15.2.2 20% (vinte por cento), para insalubridade de grau médio; (...)” 

“ANEXO N.º 14 (Aprovado pela Portaria SSST n.º 12, de 12 de novembro 

de 1979) AGENTES BIOLÓGICOS Relação das atividades que envolvem 

agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação 

qualitativa. (...) Trabalhos e operações em contato permanente com 

pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em: - hospitais, 

serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação 

e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, 

bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não 

previamente esterilizados); (...)” Do laudo pericial acostado no ID 

22975202, resta caracterizada a insalubridade em grau médio (20%) pela 

exposição da parte autora a risco biológico de forma habitual e 

permanente. Desse modo, concluindo o laudo pericial como insalubre o 

ambiente laboral e os agentes biológicos manuseados pela parte autora, 

bem como estando enquadradas e configuradas como insalubres de grau 

médio as respectivas atividades na NR 15 - anexo 14, é de se reconhecer 

o direito ao pagamento do adicional de insalubridade à parte enquanto 

perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde. Assim também, 

deve o Município ser obrigado a fornecer os equipamentos de proteção 

individual, sendo certo que uma vez constatada sua eficácia para o 

resguardo da saúde do servidor, o pagamento do adicional poderá ser 

suspenso. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência: Ementa: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE. ENFERMEIRA. PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE. 

RECURSO DESPROVIDO. 01. Comprovado que as atividades habituais do 

servidor são nocivas à saúde, tem ele direito ao adicional de insalubridade 

nos termos da legislação do ente federado a que se encontrar vinculado. 

02. Não prevendo a lei a incorporação aos vencimentos do servidor, o 

adicional de insalubridade é devido enquanto perdurarem as condições de 

trabalho nocivas à saúde. O pagamento poderá ser suspenso, entre 

outras situações, quando comprovados o uso de equipamento de 

proteção individual e a sua eficácia para o resguardo da saúde do 

servidor. (TJ-SC - Apelação Cível AC 20120115580 SC 2012.011558-0 

(Acórdão), Data de publicação: 27/08/2012). Quanto ao termo inicial do 

pagamento, este deve ocorrer da data de elaboração do laudo pericial, 

conforme entendimento sedimentado pelo TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - PLEITO 

DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL - 

PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - LAUDO PERICIAL ATESTANDO A 

INSALUBRIDADE - TERMO INICIAL - DATA DA ELABORAÇÃO DO LAUDO - 

CORREÇÃO MONETÁRIA- RETIFICADA - APELO DESPROVIDO - 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. [...]Após análise empírica, se o 

laudo pericial não dá margens para dúvidas acerca da necessidade 

concreta da inclusão do adicional de insalubridade de grau médio nos 

vencimentos do interessado e se a lei do ente municipal confere, 

expressamente, o direito para aqueles que se encontrem em determinada 

situação insalubre, resta incontroversa a exigibilidade do mesmo.2 – 

{...}(Apelação / Remessa Necessária 7611/2016, Desa. Maria Aparecida 

Ribeiro, primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 

17/04/2017, Publicado no DJE 16/05/2017).2. A jurisprudência do STJ 

entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado 

ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a questão 

submetidos os Servidores. Assim, "não cabe seu pagamento pelo período 

que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, 

devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em 

épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial 

atual." (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 

DJe24.11.2015).3.."[...]As condenações impostas à Fazenda Pública de 

natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de 

correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da 

Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. 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 n. 

11.960/2009). (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

primeira seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).4. Recurso 

d e s p r o v i d o . 5 .  S e n t e n ç a  p a r c i a l m e n t e  r e t i f i c a d a .  ( N . U 

0011649-44.2012.8.11.0006, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

07/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018) Isso posto, e por tudo mais que 

nos autos consta, DECIDO: a) JULGAR PROCEDENTE o pedido com fulcro 

no art. 487, I do CPC/15 c/c art. 166 da Lei Complementar Municipal nº 

94/2011 para condenar o Município de Cáceres –MT a: pagar o adicional 

de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base da 

servidora desde a data de elaboração do laudo LTCAT até enquanto 

perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde; b) Os valores 

pretéritos devem ser atualizados monetariamente na forma da modulação 

de efeitos das ADISs 4.425/DF e 4.357/DF; c) Deixo de condenar em 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, 
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da Lei nº 9.099/95; d) Processo não sujeito ao reexame necessário de 

sentença, forte no art. 496, §3º, I do CPC/15; e) Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito CÁCERES, 

24 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005170-71.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNARA LOPES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005170-71.2019.8.11.0006. REQUERENTE: THAYNARA LOPES 

MACHADO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc., Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por THAYNARA LOPES MACHADO em 

desfavor de BANCO IBI S.A. BANCO MÚLTIPLO, alegando que não 

contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de crédito por um suposto débito no valor de R$ 538,47 

(quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos). 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 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, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo que a autora tenha contratado os serviços 

bancários do Requerido, justificando assim, a cobrança do débito e 

legitima negativação em nome da autora. Logo, restando evidenciada a 

conduta abusiva praticada pela promovida, impõe-se o dever de indenizar. 

Tenho ainda que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante 

ao se deparar com negativação 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$ 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, decido: a) Julgar procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a parte reclamada; b) DETERMINAR que o reclamado 

faça a retirada do nome da autora do cadastro de proteção ao crédito; c) 

CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos 

morais, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, e o faço, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil 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. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito CÁCERES, 24 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004944-66.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ALMEIDA DOS SANTOS (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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004944-66.2019.8.11.0006. REQUERENTE: TEREZINHA ALMEIDA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por TEREZINHA ALMEIDA 

DOS SANTOS em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que 

não contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome 

no cadastro restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 196,85 

(cento e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos). 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 
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circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou extenso histórico 

de chamadas realizadas pela parte autora, afastando quaisquer indícios 

de fraude na contratação. No que tange à ausência de contrato assinado 

pela autora, ressalto que é notório a possibilidade da contratação de 

serviços telefônicos via SMS, internet ou ligação telefônica. Assim, restou 

demonstrada a contratação pelo autor. Outrossim, não há nos autos 

notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, tampouco 

registro de ocorrência nesse sentido, corroborando que inexiste fraude na 

contratação. Desta forma, há evidência, portanto, que a restrição 

decorreu de culpa exclusiva da consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor da Autora. 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. 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 a reclamante 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. 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; Acolho o pedido contraposto para condenar a 

parte autora ao pagamento à Requerida no valor de R$ 196,85 (cento e 

noventa e seis reais e oitenta e cinco 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. 

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. Dione Maikon Quintão da Silva 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito 

CÁCERES, 24 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005129-07.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO FERREIRA GOMES (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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005129-07.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LOURENCO FERREIRA 

GOMES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LOURENÇO 

FERREIRA GOMES em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando 

que não contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu 

nome no cadastro restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 268,33 

(duzentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos). 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. Ocorre que a empresa Requerida apresentou contrato 

assinado pela parte Requerente nesta cidade, na loja credenciada pela 

reclamada. A assinatura existente no contrato acostado pela Requerida é 

idêntica a assinatura da procuração trazida aos autos por seu patrono, 

assim sendo, se torna irrefutável, que o autor contratou os serviços da 

Reclamada. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos 

documentos cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse 

sentido, corroborando que inexiste fraude na contratação. Desta forma, 

há evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva da 

consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, 

deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor da Autora. 

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. 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 a reclamante 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. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo 
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mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da 

exordial, nos termos do art. 487, I CPC; Acolho o pedido contraposto para 

condenar a parte autora ao pagamento à Requerida no valor de R$ 268,33 

(duzentos e sessenta e oito reais e trinta e três 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. 

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. Dione Maikon Quintão da Silva 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito 

CÁCERES, 24 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005207-98.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSSAIRA DELUQUI SANCHES (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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005207-98.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JOSSAIRA DELUQUI 

SANCHES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JOSSAIRA 

DELUQUI SANCHES em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando 

que não contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu 

nome no cadastro restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 73,99 

(setenta e três reais e noventa e nove centavos). 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. Ocorre que o Requerido apresentou extenso histórico 

de chamadas realizadas pela parte autora, afastando quaisquer indícios 

de fraude na contratação. No que tange à ausência de contrato assinado 

pela autora, ressalto que é notório a possibilidade da contratação de 

serviços telefônicos via SMS, internet ou ligação telefônica. Assim, restou 

demonstrada a contratação pelo autor. Outrossim, não há nos autos 

notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis da autora, tampouco 

registro de ocorrência nesse sentido, corroborando que inexiste fraude na 

contratação. Desta forma, há evidência, portanto, que a restrição 

decorreu de culpa exclusiva da consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor da Autora. 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. 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 a reclamante 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. Acolho o pedido contraposto para condenar a 

parte autora ao pagamento à Requerida no valor de R$ 73,99 (setenta e 

três reais e noventa e nove 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. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito CÁCERES, 

25 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005134-29.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA 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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005134-29.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ANA CLAUDIA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por ANA CLAUDIA DA SILVA em desfavor 

de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que não contratou os serviços da 

Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de 

crédito por um débito no valor de R$ 426,88 (quatrocentos e vinte e seis e 
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oitente e oito reais). 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. Ocorre que o Requerido apresentou extenso histórico 

de chamadas realizadas pela parte autora, afastando quaisquer indícios 

de fraude na contratação. No que tange à ausência de contrato assinado 

pela autora, ressalto que é notório a possibilidade da contratação de 

serviços telefônicos via SMS, internet ou ligação telefônica. Assim, restou 

demonstrada a contratação pelo autor. Outrossim, não há nos autos 

notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis da autora, tampouco 

registro de ocorrência nesse sentido, corroborando que inexiste fraude na 

contratação. Desta forma, há evidência, portanto, que a restrição 

decorreu de culpa exclusiva da consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor da Autora. 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. 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 a reclamante 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. 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. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito CÁCERES, 

25 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005208-83.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA ROSA MACIEL DO NASCIMENTO (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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005208-83.2019.8.11.0006. REQUERENTE: CELIA ROSA MACIEL DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CELIA 

ROSA MACIEL DO NASCIMENTO em desfavor de TELEFONICA BRASIL 

S.A, alegando que não contratou os serviços da Requerida, entretanto, 

esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito por um débito no 

valor de R$ 112,26 (cento e doze reais e vinte e seis centavos). 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. Ocorre que o Requerido apresentou extenso histórico 

de chamadas realizadas pela parte autora, afastando quaisquer indícios 

de fraude na contratação. No que tange à ausência de contrato assinado 

pela autora, ressalto que é notório a possibilidade da contratação de 

serviços telefônicos via SMS, internet ou ligação telefônica. Assim, restou 

demonstrada a contratação pelo autor. Outrossim, não há nos autos 

notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis da autora, tampouco 

registro de ocorrência nesse sentido, corroborando que inexiste fraude na 

contratação. Desta forma, há evidência, portanto, que a restrição 

decorreu de culpa exclusiva da consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor da Autora. 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. 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 
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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 a reclamante 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. Acolho o pedido contraposto para condenar a 

parte autora ao pagamento à Requerida no valor de R$ 112,26 (cento e 

doze reais e vinte e seis 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. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito CÁCERES, 

25 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004969-79.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIS EURIPEDES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004969-79.2019.8.11.0006. REQUERENTE: FRANCIS EURIPEDES DE 

ARAUJO REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM 

DECORRÊNCIA DE DESCONTOS INDEVIDOS proposta por FRANCIS 

EURIPEDES DE ARAUJO em desfavor de BANCO BMG S.A, informando 

que o Banco Requerido realizou descontos em sua folha de pagamento 

desde o ano de 2013, contudo, não possui contrato com o Requerido. 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 nenhuma outra situação de preliminar 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. Por se tratar de matéria de ordem pública reconheço a prescrição 

das parcelas desconstas anteriores a 13 de agosto de 2014, pois as 

mesmas foram alcançadas pela prescrição quinquenal. REJEITO o pedido 

de Ilegitimidade Passiva suscitada pela parte Requerida, já que é de fácil 

constatação pelos holerites acostados aos autos os descontos em folha 

foram efetuados pelo reclamado. 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 à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, a contratação de empréstimo consignado, o 

que, não foi demonstrado. Logo, restando evidenciada a conduta abusiva 

praticada pela promovida, impõe-se o dever de indenizar. Tenho ainda 

que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se 

deparar com os descontos indevidos em sua conta 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$ 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. Com relação ao pedido de repetição de indébito pleiteado na 

exordial, consubstanciado no ressarcimento em dobro dos valores 

cobrados indevidamente tenho que merece ser acolhido. Ante o exposto, 

decido: a) Julgar procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte 

reclamada, referente ao serviço não contratado; b) CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente 

pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação; c) CONDENAR a reclamada a restituir à parte 

reclamante os descontos realizados, a titulo de danos materiais, cujo valor 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% 

a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 

1º do CTN, contados da citação válida, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil Sem custas 

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. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito CÁCERES, 25 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005205-31.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODILIO TAVARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 212 de 530



Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005205-31.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ODILIO TAVARES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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 INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ODILIO 

TAVARES DA SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, alegando 

que não contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu 

nome no cadastro restritivo de crédito por um suposto débiton o valor de 

R$ 30,20 (trinta reais e vinte centavos). No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. O Requerido arguiu 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. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE 

TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO NOME DA 

AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pelo Reclamado. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que 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, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo que o autor tenha contratado os serviços 

bancários do Requerido, justificando assim, a cobrança do débito e 

legitima negativação em nome do autor. Logo, restando evidenciada a 

conduta abusiva praticada pela promovida, impõe-se o dever de indenizar. 

Tenho ainda que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante 

ao se deparar com negativação 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$ 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, decido: a) Julgar procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a parte reclamada; b) CONDENAR a reclamada a pagar à 

parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e o faço, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil 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. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito CÁCERES, 

25 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003451-54.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVA CRISTINA COELHO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003451-54.2019.8.11.0006. REQUERENTE: EVA CRISTINA COELHO 

TEIXEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por EVA CRISTINA COELHO 
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TEIXEIRa em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, alegando que houve uma oscilação de energia em seu 

bairro e a autora teve 01 TV 50P LG PLASMA 3D INTERNET PENTOUCH TV 

e 01 receptor century midiabox SHD 7100 queimados . 

Administrativamente, o ressarcimento foi indeferido pela Requerida. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que não há necessidade de produção de prova em audiência. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 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. A Requerida 

sustenta que embora tenha havido perturbação na rede elétrica da autora, 

a fonte de alimentação elétrica do transformador que abastece a UC do 

autor estava intacta. Cabe frisar que responsabilidade do fornecedor de 

serviço público é objetiva, independendo de culpa (art. 14 do CDC1). A 

reclamada, portanto, responde pelos danos causados a eletro-eletrônicos 

de seus usuários, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa 

exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica. Nesse sentido, as 

provas produzidas nos autos demonstram o dano nos aparelhos 

compatível com o problema apontado. O defeito na prestação do serviço, 

assim, está na ineficácia do sistema de proteção da rede elétrica da 

reclamada, pois é dever desta garantir a segurança dos serviços 

prestados, consoante imposição legal (art. 22 do CDC). Dessa forma, 

comprovado o defeito no serviço, os danos e o nexo de causalidade, 

verifica-se que há dever da reclamada de suportar os custos dos 

aparelhos queimados no valor total de R$ 2.493,75 (dois mil quatrocentos 

e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), conforme nota fiscal 

apresentada pela Reclamante. Tenho ainda que, considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com o dano 

sofrido em decorrência da falha na prestação de serviço oferecido pela 

Reclamada e o caráter punitivo-pedagógico aplicado a esta, 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$ 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 procedente a pretensão contida na inicial para: a) Condenar, a título 

de danos morais, a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 

do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. b) Condenar a Requerida a restituir à parte 

autora o valor de R$ 2.493,75 (dois mil quatrocentos e noventa e três reais 

e setenta e cinco centavos) valor este que deverá ser corrigido pelo INPC 

desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 6899/81) 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. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito CÁCERES, 

25 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005201-91.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005201-91.2019.8.11.0006. REQUERENTE: APARECIDA GONCALVES 

REQUERIDO: BANCO PAN 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 CARTÃO DE CRÉDITO C/C DECLARATÓRIA DE 

QUITAÇÃO COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, proposta por 

APARECIDA GONÇALVES em desfavor de BANCO PAN S.A, informando 

que contraiu junto ao banco Requerido um empréstimo consignado e 

mesmo após atingir o valor acordado do empréstimo o reclamado continua 

a efetuar descontos diretamente da folha de pagamento da Requerente. 

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 nenhuma outra situação de preliminar ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. No caso, é certo 

que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 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 exemplo, a contratação de empréstimo consignado, o 

que, não foi demonstrado. Logo, restando evidenciada a conduta abusiva 

praticada pela promovida, impõe-se o dever de indenizar. Tenho ainda 

que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se 

deparar com os descontos indevidos em sua conta 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 
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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. Com relação ao pedido de repetição de indébito pleiteado na 

exordial, consubstanciado no ressarcimento em dobro dos valores 

cobrados indevidamente tenho que merece ser acolhido. Ante o exposto, 

decido: a) Julgar procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado; b) 

DECLARAR a inexistência do débito referente a parcelas de cartão de 

crédito consignado com o Banco/Requerido; c) DETERMINAR que seja 

aplicada a taxa média de juros mensal praticada pelo mercado para 

empréstimos consignados que é de 2,02% ao mês d) CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação; e) CONDENAR a reclamada a restituir à parte reclamante em 

dobro os descontos realizados, a titulo de danos materiais, cujo valor 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% 

a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 

1º do CTN, contados da citação válida, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil Sem custas 

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. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito CÁCERES, 25 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004886-63.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA DE MORAES ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004886-63.2019.8.11.0006. REQUERENTE: DANIELLE SILVA DE MORAES 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO 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 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MATERAIS, DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, proposta por DANIELLE 

SILVA DE MORAES ALMEIDA em desfavor de BANCO OLÉ BONSUCESSO 

CONSIGANDO S.A, informando que contraiu junto ao banco Requerido um 

empréstimo consignado e mesmo após atingir o valor acordado do 

empréstimo o reclamado continua a efetuar descontos diretamente da 

folha de pagamento da Requerente. 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 

nenhuma outra situação de preliminar 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 parte 

autora de incompetência do Juizado Especial Civel, por necessidade de 

perícia técnica, haja vista, que o conjunto probatório trazido aos autos 

pelas partes são mais que suficientes para correta elucidação da 

presente demanda. REJEITO o pedido de decadência da parte autora, já 

que o Código de Defesa do Consumidor (CDC), como se pode inferir de 

seu artigo 27, segundo o qual, havendo acidente de consumo, temos o 

marco inicial do direito de reclamar o prejuízo sofrido, à partir do 

conhecimento do dano e de sua autoria, senão confira-se: “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”. Por todo o exposto não acolho a referida preliminar de mérito. 

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 à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, a contratação de empréstimo consignado, o 

que, não foi demonstrado. Logo, restando evidenciada a conduta abusiva 

praticada pela promovida, impõe-se o dever de indenizar. Tenho ainda 

que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se 

deparar com os descontos indevidos em sua conta 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$ 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. Com relação ao pedido de repetição de indébito pleiteado na 

exordial, consubstanciado no ressarcimento em dobro dos valores 

cobrados indevidamente tenho que merece ser acolhido. Ante o exposto, 

decido: a) Julgar procedente a pretensão contida na inicial para o fim de b) 

DECLARAR a inexistência do débito referente a parcelas de cartão de 

crédito consignado com o Banco/Requerido; c) 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; d) 

CONDENAR a reclamada a restituir à parte reclamante em dobro os 

descontos realizados, a titulo de danos materiais, cujo valor deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme 
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disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação válida, e o faço, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil Sem custas 

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. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito CÁCERES, 27 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004926-45.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELLIGTON DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004926-45.2019.8.11.0006. REQUERENTE: WELLIGTON DE ALMEIDA 

REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO 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 OBRIGAÇÃO DE 

NÃO FAZER C/C DANOS MATERAIS, DANOS MORAIS E PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, proposta por WELLIGTON DE 

ALMEIDA em desfavor de BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A, 

informando que contraiu junto ao banco Requerido um empréstimo 

consignado e mesmo após atingir o valor acordado do empréstimo o 

reclamado continua a efetuar descontos diretamente da folha de 

pagamento da Requerente. 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 nenhuma outra 

situação de preliminar 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 parte autora 

de incompetência do Juizado Especial Civel, por necessidade de perícia 

técnica, haja vista, que o conjunto probatório trazido aos autos pelas 

partes são mais que suficientes para correta elucidação da presente 

demanda. REJEITO o pedido de decadência da parte autora, já que o 

Código de Defesa do Consumidor (CDC), como se pode inferir de seu 

artigo 27, segundo o qual, havendo acidente de consumo, temos o marco 

inicial do direito de reclamar o prejuízo sofrido, à partir do conhecimento do 

dano e de sua autoria, senão confira-se: “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”. Por todo o 

exposto não acolho a referida preliminar de mérito. 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 à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, a contratação de empréstimo consignado, o 

que, não foi demonstrado. Logo, restando evidenciada a conduta abusiva 

praticada pela promovida, impõe-se o dever de indenizar. Tenho ainda 

que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se 

deparar com os descontos indevidos em sua conta 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$ 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. Com relação ao pedido de repetição de indébito pleiteado na 

exordial, consubstanciado no ressarcimento em dobro dos valores 

cobrados indevidamente tenho que merece ser acolhido. Ante o exposto, 

decido: a) Julgar procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR a inexistência do débito referente a parcelas de cartão de 

crédito consignado com o Banco/Requerido; 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; c) 

CONDENAR a reclamada a restituir à parte reclamante em dobro os 

descontos realizados, a titulo de danos materiais, cujo valor deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação válida, e o faço, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil Sem custas 

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. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito CÁCERES, 27 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005040-81.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARACI DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005040-81.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ARACI DA SILVA PEREIRA 
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REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C DECLARATÓRIA DE 

QUITAÇÃO COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, proposta por ARACI 

SILVA PEREIRA em desfavor de BANCO PAN S.A, informando que 

contraiu junto ao banco Requerido um empréstimo consignado e mesmo 

após atingir o valor acordado do empréstimo o reclamado continua a 

efetuar descontos diretamente da folha de pagamento da Requerente. 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 nenhuma outra situação de preliminar 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 parte autora de incompetência do Juizado 

Especial Civel, por necessidade de perícia técnica, haja vista, que o 

conjunto probatório trazido aos autos pelas partes são mais que 

suficientes para correta eleucidação da presente demanda. REJEITO o 

pedido de prescrição da parte autora, já que o Código de Defesa do 

Consumidor (CDC) reconheceu o caráter subjetivo da prescrição, como se 

pode inferir de seu artigo 27, segundo o qual, havendo acidente de 

consumo, o prazo prescricional de cinco anos tem início com o 

conhecimento do dano e de sua autoria, senão confira-se: “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”. Surge, assim, um novo dimensionamento da prescrição, 

valorizando a questão da informação e a boa-fé objetiva. Por todo o 

exposto não acolho a referida preliminar de mérito. 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 à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, a contratação de empréstimo consignado, o 

que, não foi demonstrado. Logo, restando evidenciada a conduta abusiva 

praticada pela promovida, impõe-se o dever de indenizar. Tenho ainda 

que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se 

deparar com os descontos indevidos em sua conta 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$ 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. Com relação ao pedido de repetição de indébito pleiteado na 

exordial, consubstanciado no ressarcimento em dobro dos valores 

cobrados indevidamente tenho que merece ser acolhido. Ante o exposto, 

decido: a) Julgar procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado; b) 

DECLARAR a inexistência do débito referente a parcelas de cartão de 

crédito consignado com o Banco/Requerido; c) DETERMINAR que seja 

aplicada a taxa média de juros mensal praticada pelo mercado para 

empréstimos consignados que é de 2,02% ao mês d) CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação; e) CONDENAR a reclamada a restituir à parte reclamante em 

dobro os descontos realizados, a titulo de danos materiais, cujo valor 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% 

a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 

1º do CTN, contados da citação válida, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil Sem custas 

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. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito CÁCERES, 27 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004936-89.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI PAIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004936-89.2019.8.11.0006. REQUERENTE: CLAUDINEI PAIAO 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS 

MATERIAS, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA, proposta por CLAUDINEI PAIÃO em desfavor de BANCO 

OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A, informando que contraiu junto ao 

banco Requerido um empréstimo consignado e mesmo após atingir o valor 

acordado do empréstimo o reclamado continua a efetuar descontos 

diretamente da folha de pagamento da Requerente. 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 

nenhuma outra situação de preliminar 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 de prescrição 

da parte autora, já que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) 

reconheceu o caráter subjetivo da prescrição, como se pode inferir de 

seu artigo 27, segundo o qual, havendo acidente de consumo, o prazo 

prescricional de cinco anos tem início com o conhecimento do dano e de 

sua autoria, senão confira-se: “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”. Surge, assim, 

um novo dimensionamento da prescrição, valorizando a questão da 

informação e a boa-fé objetiva. Por todo o exposto não acolho a referida 

preliminar de mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. No 
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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 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, a contratação de empréstimo consignado, o 

que, não foi demonstrado. Logo, restando evidenciada a conduta abusiva 

praticada pela promovida, impõe-se o dever de indenizar. Tenho ainda 

que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se 

deparar com os descontos indevidos em sua conta 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. Com relação ao pedido de repetição de indébito pleiteado na 

exordial, consubstanciado no ressarcimento em dobro dos valores 

cobrados indevidamente tenho que merece ser acolhido. Ante o exposto, 

decido: a) Julgar procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado; b) 

DETERMINAR que seja aplicada a taxa média de juros mensal praticada 

pelo mercado para empréstimos consignados que é de 2,06% ao mês 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; d) CONDENAR a reclamada a restituir à 

parte reclamante em dobro os descontos realizados, a titulo de danos 

materiais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros 

de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil Sem custas 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. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito CÁCERES, 

27 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005041-66.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA DE LARA AIRES FARIA BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005041-66.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA AMELIA DE LARA 

AIRES FARIA BRAGA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE 

CARTÃO DE CRÉDITO C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO COM 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERAIS, DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, proposta por MARIA AMÉLIA DE 

LARA AIRES FARIA BRAGA em desfavor de BANCO BMG S.A, 

informando que contraiu junto ao banco Requerido um empréstimo 

consignado e mesmo após atingir o valor acordado do empréstimo o 

reclamado continua a efetuar descontos diretamente da folha de 

pagamento da Requerente. 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 nenhuma outra 

situação de preliminar 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 parte autora 

de incompetência do Juizado Especial Civel, por necessidade de perícia 

técnica, haja vista, que o conjunto probatório trazido aos autos pelas 

partes são mais que suficientes para correta elucidação da presente 

demanda. REJEITO o pedido de decadência da parte autora, já que o 

Código de Defesa do Consumidor (CDC), como se pode inferir de seu 

artigo 27, segundo o qual, havendo acidente de consumo, temos o marco 

inicial do direito de reclamar o prejuízo sofrido, à partir do conhecimento do 

dano e de sua autoria, senão confira-se: “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”. Por todo o 

exposto não acolho a referida preliminar de mérito. 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 à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, a contratação de empréstimo consignado, o 

que, não foi demonstrado. Logo, restando evidenciada a conduta abusiva 

praticada pela promovida, impõe-se o dever de indenizar. Tenho ainda 

que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se 

deparar com os descontos indevidos em sua conta 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 
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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. Com relação ao pedido de repetição de indébito pleiteado na 

exordial, consubstanciado no ressarcimento em dobro dos valores 

cobrados indevidamente tenho que merece ser acolhido. Ante o exposto, 

decido: a) Julgar procedente a pretensão contida na inicial para o fim de b) 

CONFIMAR a liminar deferida nos autos; c) DECLARAR nulo o contrato de 

cartão de crédito consignado; d) DECLARAR a inexistência do débito 

referente a parcelas de cartão de crédito consignado com o 

Banco/Requerido; e) DETERMINAR que seja aplicada a taxa média de juros 

mensal praticada pelo mercado para empréstimos consignados que é de 

2,02% ao mês; f) 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; g) CONDENAR a reclamada a 

restituir à parte reclamante em dobro os descontos realizados, a titulo de 

danos materiais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC 

e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, e o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil Sem custas 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. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito CÁCERES, 

27 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004131-39.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OZENIL MARTINS PASTOR - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OZENIL MARTINS PASTOR OAB - 106.560.938-89 (REPRESENTANTE)

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004131-39.2019.8.11.0006. REQUERENTE: OZENIL MARTINS PASTOR - 

ME REPRESENTANTE: OZENIL MARTINS PASTOR REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA 

ANTECIPADA proposta por OZENIL MARTINS PASTOR-ME através de seu 

representando legal, Sr. OZENIL MARTINS PASTOR em desfavor de VIVO 

S.A, alegando que em 20/09/2014 firmou contrato junto à requerida, de nº 

0226791260, o qual se estenderia até 20/09/2016, mediante prazo de 

duração de 12 meses + 12 meses. Menciona que após passados anos do 

prazo de duração do contrato firmado, em 2017 a requerente solicitou o 

cancelamento das linhas contratadas, permanecendo somente com a de 

nº (65) 99939-6341. Aduz que em dezembro de 2018 a autora cancelou a 

referida linha. Após o referido cancelamento, argui ter recebido duas 

faturas referentes ao mês de dezembro de 2018 e janeiro de 2019, com 

os valores respectivos de R$ 73,69 e R$ 71,24, as quais foram adimplidas, 

juntamente com outra no valor de R$ 1.780,50 sem qualquer descrição. 

Sustenta que entrou em contato junto à requerida para a resolução do 

imbróglio quanto à fatura de R$ 1.780,50, citando os nºs de protocolo 

20196146105736, 20196146107327 e 20196145974312. Aduz que em 

11/06/2019 teria recebido uma notificação extrajudicial para pagamento do 

referido valor, o que não foi feito, considerando que o prazo contratual já 

teria se esvaído em 2016. Elucida que em 24/06/2019 seu nome foi inscrito 

nos órgãos de proteção ao 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. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assisti 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. Logo, a 

Requerida não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo 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 da autora fosse 

inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. A 

autora não pode ser prejudicada 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 nos autos; 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. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito CÁCERES, 

27 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005151-65.2019.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL SANTOS MARTINEZ OAB - MS23321 (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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005151-65.2019.8.11.0006. REQUERENTE: SEBASTIAO VIEIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS ETC. Dispensado 

o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE 

FAZER E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por SEBASTIÃO 

VIEIRA DE SOUZA em face de VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A, alegando 

que contratou junto a reclamada o plano VIVO CONTROLE com 6GB de 

internet ilimitada (redução de velocidade com atingimento da franquia) e 

ligações ilimitadas, no valor de R$89,99 (oitenta e nove reais e noventa e 

nove centavos) com 12 meses de fidelidade. Entretanto, as faturas 

eviadas pela Requeridas sempre vieram com valores bem acima do 

pactuado, alcançando a incrível monta de R$ 1.141,13 (um mil cento e 

quarenta e um reais e treze centavos). 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 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 a 

cobrança é devida, pois em conformidade com o contrato e regulamento 

do plano. Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na conduta 

da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco profissional do 

fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe permitem as 

normas jurídicas imperativas. 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. 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$ 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. 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) Condenar, a título 

de danos morais, a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 

do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; b) 

DETERMNAR que a Requerida realize a retificação das faturas dos meses 

de 07/2019 e 08/2019 para o valor de R$89,99 (oitenta e nove reais e 

noventa e nove centavos) cada uma; c) DETERMINAR que a Requerida 

instale o plano VIVO CONTROLE R$89,99 pela oferta atual e valor 

equivalente como ofertado; 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. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito CÁCERES, 

27 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004988-85.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL SANTOS MARTINEZ (REQUERENTE)

MAURITONIO SANTOS MARTINEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL SANTOS MARTINEZ OAB - MS23321 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004988-85.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MAURITONIO SANTOS 

MARTINEZ, MARCEL SANTOS MARTINEZ REQUERIDO: VIA VAREJO S/A, 

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA 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 C/C TUTELA 

DE URGÊNCIA promovida por MAURITONIO SANTOS MARTINEZ e MARCEL 

SANTOS MARTINEZ em desfavor de VIA VAREJO S/A E LG ELECTRONICS 

DO BRASIL LTDA, alegando que data de 05-ABRIL-2019, o 1º Requerente 

compareceu nesta loja física da Casas Bahia e adquiriu, mediante 

pagamento à vista – Cartão de débito, um Ar Condicionado da marca LG 

modelo S4UQ12JA3WC – Dual Inverter – 12 mil BTUS, na cor Branca, no 

valor de R$1.799,00 (mil setecentos e noventa e nove reais). Aduz que o 

produto apresentou vícios, não tendo sido solucionado de maneira 

administrativa. Sustenta que não foi possível a solução administrativa junto 

as Requeridas. De plano, passo ao julgamento antecipado da lide, com 

fundamento no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, tendo em 

vista que a matéria debatida não necessita de instrução probatória. A 

Requerida VIA VAREJO S/A atribui a responsabilidade a segunda 

Requerida e a seguradora do produto, suscitando preliminar de 

ilegitimidade passiva a qual rejeito, pois, como comerciante, compõe a 

cadeia de fornecedores, sendo sua responsabilidade solidária e objetiva, 

conforme disciplinada pelo CDC. Ademais, foi a mesma que terceirizou o 

serviço à transportadora. Rejeito a preliminar de incompetência do juizado 

especial por necessidade de perícia, sustentado pela s Requerida VIA 

VAREJO S/A, uma vez que as provas produzidas nos autos são 

suficientes para julgamento da demanda. O Requerido LG ELECTRONICS 

DO BRASIL LTDA, arguiu falta de 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 
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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 no 

defeito do produto apresentado. 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. 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 empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez, criando em seu desfavor a 

responsabilidade extracontratual. Nos termos do artigo 12 do CDC, a 

responsabilidade das Requeridas é objetiva, respondendo pelos danos 

causados ao consumidor, independente de culpa. Portanto, o presente 

caso faz jus às hipóteses do artigo 18 do CDC: substituição do produto 

por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou 

devolução do valor pago. Assim entendo que o valor pago pelo produto 

deve ser restituído, a título de danos materiais, de forma simples, pois não 

preenche os requisitos elencados no parágrafo único do artigo 42 do CDC. 

Quanto aos danos morais, os transtornos ultrapassaram o mero dissabor. 

Houve descaso com o consumidor sugerindo a invocação da função 

dissuasória da responsabilidade civil. 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) CONFIRMAR a liminar 

proferida nos autos; b) CONDENAR as Requeridas a pagarem, 

solidariamente, a título de danos morais a cada um dos Requerentes o 

valor de R$ 3.000,00 (três mil Reais), acrescidos de juros pelo INPC , 

desde a citação (art. 405 e 406 CC) e correção monetária a partir dessa 

decisão (Súmula 362 STJ). 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. 

Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito CÁCERES, 27 de janeiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004064-74.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHA MARIANA PENA ALVES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004064-74.2019.8.11.0006. INTERESSADO: MARTINHA MARIANA PENA 

ALVES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato 

dos fatos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE 

EVIDENCIA ajuizada por MARTINHA MARIANA PENA ALVE Sem face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, alegando é servidora pública estadual 

pertencente à carreira da Polícia Judiciária Civil desde 21/01/2002, data em 

que se deu a publicação de sua nomeação para o cargo de agente policial. 

Narra que até a distribuição desta ação, a autora totaliza 17 anos, 5 

meses e 11 dias de serviço exclusivamente como policial no Estado. 

Ocorre que por já possuir os requisitos para aposentadoria especial, 

requereu administrativamente sua aposentadoria, que lhe foi indeferida 

pelo Requerido. O pedido de Tutela Antecipada foi indeferido (ID 

21814143) REJEITO o pedido da parte autora de incompetência do Juizado 

Especial Civel, já que não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo. REJEITO de incompetência do 

Juizado Cível, tendo em vista que o valor atribuido a causa respeitou os 

limites estipulados pela lei que rege este juizado. É o relatório. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe da produção de outras provas, 

além daquelas já constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado 

da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. A 

autora juntou aos autos sua nomeação como escrivã da Polícia Civil 

datado de 22.10.1990 (ID 7268852). No ID 7268855 a autora juntou o 

parecer do Estado indeferindo o pleito da autora, no qual, observo que o 

Requerido ignorou por completo o parágrafo único do artigo 2º da LC 

401/2010, acrescido pela LC 558/2014, pois, o indeferimento foi 

fundamentado apenas no caput. Ocorre que o supracitado parágrafo 

único assim dispõe: Parágrafo único. A servidora do sexo feminino 

ocupante de quaisquer dos cargos a que se refere o caput do presente 

artigo será aposentada voluntariamente, independente da idade, após 25 

(vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte com, pelo menos, 

15 (quinze) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente 

policial, fazendo jus à remuneração do cargo efetivo, com revisão na 

mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em 

decorrência de transformação ou reclassificação do cargo ou função. 

(grifei). Assim, demonstrado pela autora o preenchimento dos requisitos 

legais, faz jus a aposentadoria especial com proventos integrais. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial para 

CONDENAR o Estado a conceder o benefício de aposentadoria, com 

proventos integrais, com efeito retroativo a contar da data do requerimento 

administrativo. 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. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos em correição. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito CÁCERES, 28 de janeiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005175-93.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO JOSE AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005175-93.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ALVARO JOSE AMARAL 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 
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38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

TUTELA ANTECIPADA proposta por ALVARO JOSE AMARAL em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

alegando ser proprietário do Motel Sedução, situado na Rua Gonçalves 

Dias, Bairro Cavalhada, responsável pela Unidade Consumidora de nº 

6/4299145, tendo recebido da Requerida cobranças consideradas 

exorbitantes no valor de R$18.094,51 (dezoito mil e noventa e quatro reais 

e cinquenta e um centavos) onde teve conhecimento que correspondia a 

uma diferença de consumo resultante de uma irregularidade constatada no 

equipamento de medição de sua unidade consumidora, o que, entretanto, 

discorda veemente. Ainda, o autor sustenta que devido à problemas no 

padrão da Rua Gonçalves Dias, foi instalada Unidade Consumidora diversa 

situada na Rua Dona Albertina, a qual é a UC 6/2202165-3, sendo, 

consoante as alegações do autor, responsável pelo faturamento de 70% 

da energia faturada. Por tal motivo, o Requerente discorda da fatura de 

recuperação de consumo emitida com referência à UC 6/4299145, 

alegando que seu faturamento ocorre na UC 6/2202165-3 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, pelo que 

REJEITO a preliminar de incompetência suscitada pela Requerida. 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 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida aduz em sua contestação que o 

procedimento administrativo adotado está de acordo com as 

determinações legais; que a cobrança é devida uma vez que a autora foi 

beneficiada pela irregularidade do medidor, pois houve consumo sem a 

devida contraprestação. Em exame do caso concreto, não há nos autos 

provas suficientes de que o processo administrativo previsto no artigo 129 

da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL foi observado, visto que é 

necessária juntada de cópia integral do procedimento interno com 

protocolo de recebimento de prévia comunicação ao consumidor, com 

assinatura do usuário ou testemunhas (ou ainda a remessa por qualquer 

meio que permita a comprovação do recebimento, nos termos do §3º), 

informando o local, data e horário dos procedimentos de avaliação ou 

inspeção (§ 7º), bem como laudo técnico de avaliação (§ 6º) ou Termo de 

Ocorrência e Inspeção com explicações elucidativas (§ 2º). Isto porque, 

em que pese a juntada do TOI pela Requerida, observa-se que o 

procedimento foi acompanhado por pessoa diversa do titular da UC. 

Ademais, a Requerida não comprovou que o autor foi previamente 

notificada da realização da perícia em seu medidor. A Resolução 

Normativa nº 414/2010 da ANEEL disciplina no §7º que: (...) § 7o Na 

hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por 

escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de 

antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para 

que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de 

representante nomeado. (grifei) Diante destas exigências, apura-se que 

os documentos apresentados nos autos não são idôneos para evidenciar 

o regular trâmite de aferição administrativa do medidor de energia elétrica, 

pois não restou comprovada a observância do devido processo legal (art. 

5º, inciso LIV e LV, CF). Em situação similar, a jurisprudência já se 

manifestou: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – 

IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DIREITO A 

AFERIÇÃO – DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO – 

NECESSIDADE DE LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA OU TERMO DE 

OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – PROVAS INSUFICIENTES NO CASO 

CONCRETO – PRESUNÇÃO DE IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO – ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO – PEDIDO CONTRAPOSTO INDEVIDO – 

COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO OU 

UTILIZAÇÃO DE MEIOS VEXATÓRIOS OU ULTRAJANTES – INEXISTÊNCIA 

DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL 

NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Proced imento  do  Ju izado Espec ia l  C íve l 

301372820138110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 17/12/2014) 

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO – PROCESSO ADMINISTRATIVO COM CONTRADITÓRIO – 

PROVAS INSUFICIENTES – PRESUNÇÃO DE REGULARIDADE NO 

CONSUMO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL IN RE IPSA – 

AMEAÇA DE INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – FIXAÇÃO DO 

QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. A concessionária pública de energia elétrica tem o direito de 

instaurar procedimento administrativo de recuperação de consumo, desde 

que garantido o contraditório, devendo emitir laudo técnico para comprovar 

qualquer irregularidade (artigos 113 e 114 da Resolução Normativa 

414/2010 – ANEEL). Não havendo nos autos cópia de procedimento 

interno com prova de prévia comunicação ao consumidor, de no mínimo 10 

(dez) dias, informando o local, data e horário da realização da avaliação 

técnica (art. 129, § 7º da RN 414/2010 da ANEEL) e apresentação de 

laudo técnico com certificação ABNT NBR ISO 9001 comprovando a 

irregularidade (art. 129, § 6º da RN 414/2010 da ANEEL), presume-se 

inexistir problemas, sendo que as condutas da concessionária com o 

objetivo de recuperar o suposto crédito caracterizam ato ilícito. Débito 

inexistente. (...) (TRU TJMT 242243620118110001/2013, HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 

29/08/2013, Data da publicação no DJE 29/08/2013) Assim, sendo abusiva 

a cobrança, torna-se evidente o ato ilícito, justificando a declaração de 

inexistência de débito do valor cobrado. Quanto aos danos morais 

pleiteados, tenho que razão assiste ao autor, pois, além da cobrança ser 

indevida. 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 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) DECLARAR a inexistência do débito discutido no 

que tange à multa aplicada pela concessionária em desfavor do 

Requerente; 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. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 
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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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito CÁCERES, 

27 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004824-23.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DIAS FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT9791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004824-23.2019.8.11.0006. REQUERENTE: DOUGLAS DIAS FONSECA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIAGAÇÃO DE FAZER PARA 

RESTABELECIMENTO DE LINHA E DADOS MÓVEIS C/C INDENIZAÇÕ POR 

DANOS MOARAIS E MATERIAS E PEDIDO LIMINAR proposta por 

DOUGLAS DIAS FONSECA em desfavor de VIVO S.A, alegando que é 

titular de duas linhas através do plano família, tendo migrado uma das 

linhas para o plano pré pago e a outra, de n.º (65) 99940-4323 para plano 

controle, tudo no dia 21/06/2019. No entanto, a linha migrada para o plano 

controle foi cancelada indevidamente, sem que a parte autora 

conseguisse o seu restabelecimento administrativamente. 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, 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 apresentou contestação 

sustentando que a empresa ré presta serviços de alta e complexa 

tecnologia a 75 milhões de consumidores. E, embora seja a maior do 

mercado no seu ramo de atividade, está longe de figurar no topo do 

ranking de reclamações e ações judiciais ajuizadas pelos consumidores 

no setor de telefonia. A Telefônica preza pela boa prestação dos serviços 

e pelo bom atendimento aos seus clientes. Nada obstante todo o esforço e 

investimento feitos, em razão dos milhões de clientes e da complexidade 

do serviço prestado, não deixa de ser natural que parte dos seus 

consumidores tenham dificuldades na solução dos problemas muitas 

vezes, porque seus pleitos não procedem, inclusive. Em análise aos 

autos, observo que a parte autora comprovou a alegada falha na 

prestação de serviço. Nota-se que a Requerida ao não fornecer tais 

informações violou o artigo 6º, III do CDC. Eis o entendimento 

jurisprudencial quanto à matéria: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL – FATURAS DEVIDAMENTE 

ADIMPLIDAS – CONTINUIDADE NA COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES APÓS 

A RESCISÃO DO CONTRATO – ATO ILEGAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA 

PERANTE OS ÓRGÃOS RESTRITIVOS AO CRÉDITO – DEVER DE 

INDENIZAR - DANO MORAL IN RE IPSA – CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO - 

MULTA RESCISÓRIA – AUSÊNCIA DE EXPRESSA PACTUAÇÃO - VERBA 

INDENIZATÓRIA MANTIDA – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A simples negativação 

indevida já constitui motivo suficiente para responsabilizar quem a ela deu 

causa, não havendo necessidade da efetiva comprovação dos danos 

morais, pois, trata-se de dano moral in re ipsa, presumido, que dispensa a 

demonstração da extensão do dano.A multa rescisória pelo 

descumprimento de pacto de fidelização do cliente somente seria exigível 

se demonstrada a expressa anuência pelo contratante, o que não ocorreu 

no presente caso.A fixação do quantum indenizatório a título de danos 

morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, 

atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e 

c a p a c i d a d e  e c o n ô m i c a  d a s  p a r t e s .  ( T J M T .  N . U 

0001931-44.2008.8.11.0109, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/03/2016, 

Publicado no DJE 09/03/2016).” Por todo o exposto, tenho 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 emissão de cobrança injustificada e consequente 

restrição ao nome da 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. Considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com sua linha 

telefônica bloqueada 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. 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 nos autos; 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 os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito CÁCERES, 27 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003411-72.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR DA CRUZ CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003411-72.2019.8.11.0006. REQUERENTE: VALDEMIR DA CRUZ 

CAMPOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao 

breve relato dos fatos. Trata-se de RECLAMATÓRIA ajuizada por 

VALDEMIR DA CRUZ CAMPOS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

alegando que é agente prisional, deduz pretensão alegando direito à 

remoção, para o fim de manter a unidade familiar, postulando, inclusive, 

tutela provisória de urgência. Afirma na exordial que, apesar de preencher 

as exigências legais, teve indevidamente indeferido pedido administrativo 

de remoção, o que caracterizaria ilegalidade. Argumenta que a proteção à 

unidade familiar constitui um direito suprapositivo, particularidade que 

legitimaria e recomendaria a sua remoção. O pedido de Tutela Antecipada 

foi indeferido (ID 21306324) O Estado de Mato Grosso apresentou 

contestação argumentando que as razões para o indeferimento do pedido 

administrativo foram a superlotação da unidade prisional de Juína e o baixo 

efetivo de servidores lá lotados, conforme consta de decisão proferida 

pela 2ª Vara daquela comarca. Logo, a decisão administrativa encontrou 

motivação sustentável. É o relatório. Decido. Tratando-se de matéria que 

independe da produção de outras provas, além daquelas já constantes 

dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. O concurso público a que a 

parte autoral se submeteu trouxe previsão específica das vagas 

ofertadas, indicando claramente os locais onde seriam feitas as 

respectivas lotações, dentro das necessidades do sistema penitenciário. 

A sabendas, a lotação constitui ato discricionário, pois realizado com a 

observância dos critérios da conveniência, oportunidade, interesse 

público, justiça e equidade, particularidade que confere maior liberdade de 

atuação da Administração. Essa discricionariedade, porém, não se 

confunde com o autoritarismo, havendo de pautar-se pelo respeito ao 

interesse público e a observância das disposições regulamentares 

existentes. Nesse sentido, mister se faz mencionar que as lotações 

procedidas devem observar, além do regramento geral estabelecido pela 

LC nº 04/90, a planilha de vagas disponibilizadas, obedecendo 

rigorosamente a ordem de classificação do certame e em conformidade 

com o interesse público. É notório que a Administração, no interesse do 

serviço público, pode adequar a lotação dos servidores às necessidades 

do serviço. Avultando-se oportuno, coligem-se aqui precedentes 

jurisprudenciais originários do excelso Superior Tribunal de Justiça a 

indicar que, na relação entre servidor e Administração, insere-se o juízo 

de conveniência administrativa, sob pena de se tolher o administrador de 

bem organizar o serviço público: "RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. MILITAR. TRANSFERÊNCIA POR 

INTERESSE DO SERVIÇO. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE 

REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO. DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. NÃO-CABIMENTO. 1. O disposto no artigo 38 da 

Constituição do Estado do Paraná não se aplica às hipóteses de 

transferência por interesse do serviço, mas apenas aos casos de 

remoção de servidor em virtude do deslocamento de seu cônjuge, também 

servidor, para outra localidade. 2. Não cabe ao Judiciário, sob pena de 

ofensa à separação dos poderes, rever o juízo de conveniência e 

oportunidade da Administração ao determinar a transferência de militares 

por interesse do serviço. Precedente. 3. O mandado de segurança é ação 

constitucional de curso sumário, que exige a comprovação, de plano, do 

direito líquido e certo tido como violado, e não admite dilação probatória. 4. 

Recurso ordinário improvido." (STJ - RMS 13151/PR, Rel. Ministra MARIA 

THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/11/2007, DJ 

10/12/2007 p. 441). Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido constante na inicial VALDEMIR DA 

CRUZ CAMPOS move em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO. 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. Dione Maikon Quintão 

da Silva Juiz Leigo Vistos em correição. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito CÁCERES, 28 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002862-62.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VENILTON MARQUES DE MATOS (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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002862-62.2019.8.11.0006. REQUERENTE: VENILTON MARQUES DE 

MATOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

TUTELA ANTECIPADA proposta por VENILTON MARQUES DE MATOS em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A, alegando que recebeu uma Carta Notificação da Requerida, dando 

conta de supostas diferenças apuradas, em face do medidor. E que após 

o recebimento formulou defesa junto a Concessionária, mas não obteve 

êxito. O Requerente ainda nega o consumo cobrado ou qualquer avaria no 

terminal de registro de consumo de sua residência, pois a sua residência é 

composta de apenas 01 (um) quarto e 01 (uma) cozinha e que nela 

residem além do Requerente, sua esposa e filho, que passam o dia todo 

fora, e só retornando a noite, portanto, não há consumo a justificar essas 

faturas. 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. 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. O Requerido, citado, 

deixou de comparecer à audiência de conciliação, razão pela qual decreto 

sua revelia, nos termos do artigo 20 da Lei 9099/95. 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 Requerida aduz em sua contestação que o 

procedimento administrativo adotado está de acordo com as 

determinações legais; que a cobrança é devida uma vez que a autora foi 

beneficiada pela irregularidade do medidor, pois houve consumo sem a 

devida contraprestação. Em exame do caso concreto, não há nos autos 

provas suficientes de que o processo administrativo previsto no artigo 129 

da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL foi observado, visto que é 

necessária juntada de cópia integral do procedimento interno com 

protocolo de recebimento de prévia comunicação ao consumidor, com 

assinatura do usuário ou testemunhas (ou ainda a remessa por qualquer 

meio que permita a comprovação do recebimento, nos termos do §3º), 

informando o local, data e horário dos procedimentos de avaliação ou 

inspeção (§ 7º), bem como laudo técnico de avaliação (§ 6º) ou Termo de 

Ocorrência e Inspeção com explicações elucidativas (§ 2º). Isto porque, 

em que pese a juntada do TOI pela Requerida, observa-se que o 

procedimento foi acompanhado por pessoa diversa do titular da UC. 

Ademais, a Requerida não comprovou que o autor foi previamente 

notificada da realização da perícia em seu medidor. A Resolução 

Normativa nº 414/2010 da ANEEL disciplina no §7º que: (...) § 7o Na 

hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por 

escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de 
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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. (grifei) Diante destas exigências, apura-se que 

os documentos apresentados nos autos não são idôneos para evidenciar 

o regular trâmite de aferição administrativa do medidor de energia elétrica, 

pois não restou comprovada a observância do devido processo legal (art. 

5º, inciso LIV e LV, CF). Em situação similar, a jurisprudência já se 

manifestou: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – 

IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DIREITO A 

AFERIÇÃO – DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO – 

NECESSIDADE DE LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA OU TERMO DE 

OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – PROVAS INSUFICIENTES NO CASO 

CONCRETO – PRESUNÇÃO DE IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO – ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO – PEDIDO CONTRAPOSTO INDEVIDO – 

COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO OU 

UTILIZAÇÃO DE MEIOS VEXATÓRIOS OU ULTRAJANTES – INEXISTÊNCIA 

DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL 

NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Proced imento  do  Ju izado Espec ia l  C íve l 

301372820138110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 17/12/2014) 

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO – PROCESSO ADMINISTRATIVO COM CONTRADITÓRIO – 

PROVAS INSUFICIENTES – PRESUNÇÃO DE REGULARIDADE NO 

CONSUMO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL IN RE IPSA – 

AMEAÇA DE INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – FIXAÇÃO DO 

QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. A concessionária pública de energia elétrica tem o direito de 

instaurar procedimento administrativo de recuperação de consumo, desde 

que garantido o contraditório, devendo emitir laudo técnico para comprovar 

qualquer irregularidade (artigos 113 e 114 da Resolução Normativa 

414/2010 – ANEEL). Não havendo nos autos cópia de procedimento 

interno com prova de prévia comunicação ao consumidor, de no mínimo 10 

(dez) dias, informando o local, data e horário da realização da avaliação 

técnica (art. 129, § 7º da RN 414/2010 da ANEEL) e apresentação de 

laudo técnico com certificação ABNT NBR ISO 9001 comprovando a 

irregularidade (art. 129, § 6º da RN 414/2010 da ANEEL), presume-se 

inexistir problemas, sendo que as condutas da concessionária com o 

objetivo de recuperar o suposto crédito caracterizam ato ilícito. Débito 

inexistente. (...) (TRU TJMT 242243620118110001/2013, HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 

29/08/2013, Data da publicação no DJE 29/08/2013) Assim, sendo abusiva 

a cobrança, torna-se evidente o ato ilícito, justificando a declaração de 

inexistência de débito do valor cobrado. Quanto aos danos morais 

pleiteados, tenho que razão assiste ao autor, pois, além da cobrança ser 

indevida. 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 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) CONFIRMAR a liminar defirida nos autos; b) 

DECLARAR a inexistência do débito discutido na presente demanda; 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. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito CÁCERES, 

27 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004841-59.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DA COSTA 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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004841-59.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE ROBERTO DA COSTA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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 INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JOSE 

ROBERTO DA COSTA SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, 

alegando que não contratou os serviços do Requerido, entretanto, esta 

inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito pelos débitos nos 

valores de R$ 321,59 (trezentos e vinte e um reais e cinquenta e nove 

centavos). 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. 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. 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. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO 
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CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. 

INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA 

PROVA DA REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO 

SERVIÇO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO 

CONFIGURADO. VALOR CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA 

MANTIDA. A autora teve seu nome negativado por determinação da 

requerida, alegando que não havia contratado com ela o serviço de 

telefonia móvel. A preliminar recursal de ausência de interesse de agir por 

falta de prévia provocação administrativa não merece acolhimento tendo 

em vista que o consumidor pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa 

dos seus direitos. No mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da 

contratação do serviço, apresentando documento correspondente ou 

gravação telefônica da conversa da autora com o seu Call Center quando 

da contratação do serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova 

negativa, ou seja, que não contratou o serviço, mormente se tratando de 

serviço cuja contratação é massificada e sem a formalização de qualquer 

instrumento. Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do 

nome da autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro 

que surge desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado 

não merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas 

Recursais para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao 

crédito. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma 

Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, 

Julgado em 18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de 

interesse de agir arguida pelo Reclamado. REJEITO o pedido da parte 

autora de incompetência do Juizado Especial Civel, por necessidade de 

perícia técnica, haja vista, que o conjunto probatório trazido aos autos 

pelas partes são mais que suficientes para correta eleucidação da 

presente demanda. REJEITO o pedido de prescrição da parte autora, já 

que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) reconheceu o caráter 

subjetivo da prescrição, como se pode inferir de seu artigo 27, segundo o 

qual, havendo acidente de consumo, o prazo prescricional de cinco anos 

tem início com o conhecimento do dano e de sua autoria, senão confira-se: 

“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”. Surge, assim, um novo dimensionamento da 

prescrição, valorizando a questão da informação e a boa-fé objetiva. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que 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, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo que o autor tenha contratado os serviços 

bancários do Requerido, justificando assim, a cobrança do débito e 

legitima negativação em nome do autor. Logo, restando evidenciada a 

conduta abusiva praticada pela promovida, impõe-se o dever de indenizar. 

Tenho ainda que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante 

ao se deparar com negativação 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$ 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, decido: a) Julgar procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a parte reclamada; b) CONDENAR a reclamada a pagar à 

parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e o faço, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil 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. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito CÁCERES, 

27 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004941-14.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI PEREIRA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

VIACAO ELDORADO LTDA (REQUERIDO)

TRANSPORTES JAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO AFFONSO DIEL OAB - MT19144-O (ADVOGADO(A))

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA OAB - MT0012101A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004941-14.2019.8.11.0006. INTERESSADO: MAURI PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: VERDE TRANSPORTES LTDA, TRANSPORTES JAO LTDA, 

VIACAO ELDORADO LTDA Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por MAURI PEREIRA DA SILVA em 

desfavor de VERDE TRANSPORTES LTDA, TRANSPORTES JAÓ LTDA e 

VIAÇÃO ELDORADO LTDA alegando que no dia 07 de Fevereiro de 2019, 

o requerente dirigiu-se até a rodoviária na Comarca de Cuiabá e adquiriu, 

por meio de cartão de débito, duas passagens na empresa requerida com 

o trajeto de Cuiabá-Cáceres, no valor de R$ 63,71 (sessenta e três reais e 

setenta e um centavos) cada. Argumenta que apesar da transação ter 

sido efetivada, o atendente informou ao requerente que não e que este 

deveria passar novamente o cartão. Relata que, o requerente, 

desconfiado resolveu então pagar o valor das passagens em dinheiro. 

Arguiu que após o ocorrido, o requerente com a certeza de que havia sido 

efetivada a transação em seu cartão de débito, dirigiu-se até o banco para 

tirar um extrato de sua conta e constatou que realmente havia debitado o 

valor de R$ 127,42 (cento e vinte e sete reais e quarenta e dois centavos) 

– valor total das duas passagens - da sua conta corrente. Diante disso, 

tendo em vista que pagou as referidas passagens em duplicidade, voltou 

até o guichê da agência a fim de resolver o problema em questão e reaver 

o dinheiro que pagou duas vezes, entretanto o atendente se negou em 

devolver a quantia. Relata que as passagens foram adquiridas no guichê 

da empresa Verde Transportes, as mesmas foram emitidas em nome da 

empresa Transjaó e a conta que caiu o valor foi a empresa Aviação 
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Eldorado 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. ACOLHO o pedido de ilegitimidade 

passiva da Reclamada TRANSPORTES JAÓ LTDA, tendo em vista, que a 

sociedade empresarial TRANSPORTES JAÓ LTDA, CNPJ n° 

15.099.930/0001-11 encontra-se inserida no rol das empresas 

recuperanda, reconhecidas como integrantes do mesmo grupo econômico, 

proc. 0211083- 24.2012.8.04.0001, em tramite perante a 6ª Vara Cível e de 

Acidente de Trabalho de Manaus – TJAM. Desta forma, extinguo o 

processo sem resolução de mérito em relação a reclamada 

TRANSPORTES JAÓ LTDA. REJEITO a preliminar de Ilegitimidade ativa 

suscitada pelas demais reclamadas, haja vista, que é de fácil constatação 

pelos documentos acostados nos autos que fora autor que teve prejuízo, 

sendo cobrado em duplicidade, assim sendo, não que se falar em 

ilegitimidade ativa. 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 os fatos extintivos de sua responsabilidade. No caso vertente, 

a falha na prestação do serviço pela Requerida é evidente, ante as provas 

produzidas pela autora de que requereu o cancelamento. Ademais, o 

reajuste no valor da parcela demasiadamente exorbitante configura 

conduta abusiva pela Requerida. Nesse passo, verifica-se que a falha na 

prestação do serviço é fato suficiente a ensejar frustração, 

constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes cotidianas a que 

somos todos suscetíveis. Afinal, não se espera, que mesmo após o 

cancelamento do serviço, por negligencia da Requerida, o consumidor 

continue a ser cobrado em valores tão superiores ao contratado. 

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Extinguo o processo sem resolução de mérito em relação a 

reclamada TRANSPORTES JAÓ LTDA Restando evidente a conduta 

abusiva praticada pela promovida, impõe-se a condenação desta ao 

ressarcimento do valor, em dobro, referente às cobranças indevidas. Ante 

o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para: a) 

CONDENAR a reclamada a restituir ao reclamante o valor de R$ 254,84 

(duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), 

corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do 

CTN, contados da citação válida; b) CONDENAR, a título de danos morais, 

as empresas rés 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, 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. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito CÁCERES, 27 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005124-82.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BAHIA ACCIOLY LINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIELLE MATOS LIMA OAB - PA26458 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005124-82.2019.8.11.0006. REQUERENTE: RODRIGO BAHIA ACCIOLY 

LINS REQUERIDO: APPLE 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 C/C TUTELA DE 

URGÊNCIA promovida por RODRIGO BAHIA ACCIOLY LINS em desfavor 

de Apple Computer Brasil Ltda, alegando que o autor ter adquirido um 

iPhone X em 16 de Novembro de 2017 nos Estados Unidos, sendo que em 

23 de Outubro de 2018 o produto passou a apresentar problemas e foi 

substituído. Ocorre que, em Julho de 2019 o aparelho substituído 

apresentou defeito e ao entrar em contato com a Ré foi informado que 

para solucionar o problema seria necessário a substituição completa da 

unidade mediante pagamento. Por esses motivos ajuizou a presente 

demanda requerendo a restituição do valor pago no aparelho e 

indenização por danos morais. De plano, passo ao julgamento antecipado 

da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I do Código de Processo 

Civil, tendo em vista que a matéria debatida não necessita de instrução 

probatória. 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 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez, criando em seu desfavor a 

responsabilidade extracontratual. Nos termos do artigo 12 do CDC, a 

responsabilidade da Requerida é objetiva, respondendo pelos danos 

causados ao consumidor, independente de culpa. Portanto, o presente 

caso faz jus às hipóteses do artigo 18 do CDC: substituição do produto 

por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou 

devolução do valor pago. Assim entendo que o valor pago pelo produto 

deve ser restituído, a título de danos materiais, de forma simples, pois não 

preenche os requisitos elencados no parágrafo único do artigo 42 do CDC. 

Quanto aos danos morais, os transtornos ultrapassaram o mero dissabor. 

Houve descaso com o consumidor sugerindo a invocação da função 

dissuasória da responsabilidade civil. 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 
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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 

Requerida a RESTITUIR, o valor de R$ 3.481,52 (três mil quatrocentos e 

oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos), a título de danos 

materiais, que correspondente a quantia paga pelo produto, valor este que 

deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, 

Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida; b) 

CONDENAR a Requerida a pagar, a título de danos morais ao Requerente o 

valor de R$ 3.000,00 (três mil Reais), acrescidos de juros pelo INPC , 

desde a citação (art. 405 e 406 CC) e correção monetária a partir dessa 

decisão (Súmula 362 STJ). 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. 

Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito CÁCERES, 27 de janeiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002132-51.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TOVAR DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO MONEZI BENEVIDES OAB - MT25976/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAYME BROWN DA MAIA PITHON OAB - BA8406-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002132-51.2019.8.11.0006. REQUERENTE: TOVAR DE ARRUDA E SILVA 

REQUERIDO: NORSA REFRIGERANTES LTDA Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR 

JUNTO AO SERASA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por TOVAR DE ARRUDA E SILVA em 

desfavor de NORSA REFRIGERANTES LTDA, alegando que recebeu 

ligação de empresa terceirizada que representa a distribuidora de bebida 

“Solar Coca-Cola”, sendo informado de que possuía dois débitos em 

aberto. Com o intuito de verificar, procurou a distribuidora de bebidas, 

onde lhe teria sido entregue ficha de cadastro assinada por terceiro 

estranho chamado “Davi Saldanha Ferreira”, que teria se apresentado 

como seu sócio junto à empresa. Segue a parte Autora narrando que, 

diante de tal situação, dirigiu-se à Câmara de Dirigentes Lojistas de 

Cáceres/Mato Grosso, onde constatou a existência dos débitos em seu 

CPF, incluídos nos dias 29/01/2019, no valor de R$ 396,60 (tresentos e 

noventa e seis reais e sessenta centavos) e 02/02/2019, no valor de R$ 

225,48 (duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavo). 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. 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. Logo, a 

Requerida não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo 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) CONFIRMAR a liminar deferida nos autos; b) 

DECLARAR a inexistência dos débitos da parte autora com a reclamada, 

objeto da presente demanda; c) DETERMINAR que a parte Reclamada faça 

a retirada do nome da parte Reclamante dos orgãos de proteção ao 

crédito; d) 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. Dione Maikon Quintão 

da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito CÁCERES, 27 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001932-44.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS MENUZZO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO SOUZA FAUSTINO OAB - MT22867/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001932-44.2019.8.11.0006. INTERESSADO: ANTONIO CARLOS 

MENUZZO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Dispensado o 

relatório conforme disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de 

PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO c/c PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por ANTONIO CARLOS MENUZZO em face de 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, alegando que 
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vendeu o veículo “CAR/CAMINHONETE/IMP/FORD RANGER 11D, DIESEL, 

PLACAS JZS8877, COR BRANCA, ANO/MODELO 2000, RENAVAN 

746640021, CHASSI 8AFER11D3YJ159855” ao Sr. JAIME CRUZ 

BALEEIRO, na data de 26 de janeiro de 2007. Alega o demandante que 

após a venda nunca mais teve noticias do Sr. JAIME CRUZ BALEEIRO, 

bem como que o mesmo não efetuou a transferência de propriedade do 

veículo para o seu nome e ainda deixou de quitar impostos relacionados 

ao bem, o que gerou as CDA’s n. 2017278608, 2018165652 e 201724469, 

que foram levadas a protesto pelo Requerido. 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. 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, nos termos do artigo 

373 do CPC. Provar significa a demonstração de fatos relevantes e 

pertinentes agitados no processo. A prova deve convencer; aquela que 

apenas indica remota possibilidade, não satisfaz o julgador que necessita, 

para formar seu convencimento, de provas escorreitas na demonstração 

dos fatos alegados na inicial. O ônus da prova parte do princípio que toda 

afirmação precisa de sustentação, de provas para ser levada em 

consideração, e quando não são oferecidos, essa afirmação não tem 

valor argumentativo e deve ser desconsiderada em um raciocínio lógico. 

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 incumbe ao autor, quanto ao seu direito. 

Todavia, o autor não comprovou os fatos alegados em sede exordial, uma 

vez que a parte autora não juntou nos autos qualquer documento que 

comprove a venda do veículo. Ante o exposto, julgo improcedente a 

pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. 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. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito CÁCERES, 

28 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005011-31.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA DE OLIVEIRA GUTIERREZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005011-31.2019.8.11.0006. REQUERENTE: BRUNA DE OLIVEIRA 

GUTIERREZ REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

TUTELA ANTECIPADA proposta por BRUNA DE OLIVEIRA GUTIERREZ em 

desfavor de UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ (UNOPAR EAD), 

alegando que Requerente realizou um vestibular para ingressar na 

referida faculdade UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ (UNOPAR EAD), 

entretanto, jamais chegou a efetuar matricula e muito menos cursou 

qualquer tipo de curso da Requerida, mesmo assim, a reclamada vem lhe 

efetuando cobranças por um suposto débito no valor de R$ 3.938,54 (três 

mil novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos). 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 a preliminar de perda do objeto suscitada pela Requerida, 

uma vez que a mesma, só efetuou a retirada do nome da parte autora do 

cadastro restritivo de crédito, após ser cientificado desta demanda judicial, 

ademais, este não é o único pedido da parte autora em sede exordial. 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. Logo, a Requerida não demonstrou a legitimidade 

da cobrança, sendo 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$ 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) DETERMINAR que a parte 

Reclamada se abstenha de inserir o nome da parte Reclamante nos 

orgãos de proteção ao crédito; c) 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 o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 270/2007. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito CÁCERES, 

28 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004790-48.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARQUES DE SOUZA (INTERESSADO)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004790-48.2019.8.11.0006. INTERESSADO: LUCIA MARQUES DE SOUZA 

REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT ajuizada por 

LUCIA MARQUES DE SOUZA em face da SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, alegando que devido ao acidente de 

trânsito ocorrido em 29 de junho de 2018, o qual ocasionou a morte do 

segurado HUMBERTO CEBALHOS a Requernte pleiteia o pagamento do 

prêmio segurado, na forma do Art. 3º, da Lei nº 6.194/74. REJEITO a 

preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte Requerida, haja 

vista, que a documentação acostada aos autos pela parte autora (ID 

22312650) é possivel concluir que ela é herdeira/beneficiária do seguro 

em testilha. É o relatório. Decido. Tratando-se de matéria que independe da 

produção de outras provas, além daquelas já constantes dos autos, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. A autora juntou aos autos a declaração de 

união estável que reconhecia que por mais de 30 (trinta) anos convíveu 

com o falecido de forma marital (ID 22312650). Nos termos do art. 3º da lei 

nº. 6.194/74, os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementar: Art. 3º - Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; II - até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente; III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. Conforme documentação 

probatória, o nexo de causalidade entre o fato ocorrido (acidente) e o 

dano dele decorrente (morte) são inequívocos, fazendo jus a Autora ao 

recebimento do seguro obrigatório nos termos do art. 5º da Lei nº 

6.194/74: Art. 5º. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. Assim, tem-se evidenciado: a) Prova do 

acidente: (boletim de ocorrencia); b) Prova do dano decorrente: (morte); c) 

Prova do esgotamento da via administrativa: (pedido negado) Assim, 

demonstrado pela autora o preenchimento dos requisitos legais, faz jus ao 

seguro por causa morte. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na exordial para CONDENAR o Réu ao pagamento das 

quantias devidas, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) , 

acrescidas ainda de juros e correção monetária a partir de 29 de junho de 

2018, data do evento danoso 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. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito CÁCERES, 

28 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005765-70.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA DUARTE DA COSTA BRANDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005765-70.2019.8.11.0006. AUTOR(A): KATIA DUARTE DA COSTA 

BRANDAO REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos 

fatos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada KATIA DUARTE DA 

COSTA BRADÃO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, alegando que 

realizou com o Requerido contratos temporários, reiteradamente, do ano 

de 2014 à 2019. Argumenta que, tendo em vista as sucessivas 

contratações, estas perderam a excepcionalidade da temporalidade, razão 

pela qual entende nulo tais contratos. Requer a nulidade dos contratos e 

consequente condenação da Requerida ao pagamento do FGTS. É o 

relatório. Decido. Tratando-se de matéria que independe da produção de 

outras provas, além daquelas já constantes dos autos, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. É certo que as normas da CLT são inaplicáveis à 

relação jurídica de vínculo administrativo. As contratações temporárias 

devem observância estrita aos requisitos previstos no inciso IX, do art. 37 

da Constituição Federal, ou seja, a contratação sem concurso deve se dar 

por tempo determinado para atender à necessidade temporária de 

excepcional interesse público, ficando vedada a modalidade quando as 

atividades a serem realizadas, estiverem afetas a cargo público ou 

quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual. Em que pese 

as alegações da Requerida, extrai-se dos contratos juntados nos autos 

que o autor foi contratado reiteradamente no período supramencionado. O 

autor foi contratado sucessivamente no período de 2014 - 2018, ou seja, 

por quatro anos consecutivos, situação que descaracteriza a contratação 

elencada no dispositivo constitucional supracitado, e, portanto, enseja sua 

nulidade. Em caso análogo se posicionou nesse sentido nosso Tribunal de 

Justiça: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA TRABALHISTA – PRELIMINAR 

– SENTENÇA EXTRA PETITA – CONFIGURADA – MÉRITO – CONTRATO 

TEMPORÁRIO – NULIDADE – DIREITOS CONSTITUCIONAIS TRABALHISTAS 

MÍNIMOS – SALDO DE SALÁRIO – FÉRIAS E ADICIONAL DE UM TERÇO – 

DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS E 

VERBAS CONSTITUCIONAIS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI N° 

8.036/90 – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF – ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE – AUMENTO DO GRAU – SITUAÇÃO FAZVORÁVEL NÃO 

DEMONSTRADA – DEVOLUÇÃO DE MONTANTE RECOLHIDO A TÍTULO DE 

CONTRIBUIÇÃO AO INSS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Conforme dispõe o art. 128, do CPC/1973, “o juiz decidirá a lide 

nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, 

não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte”. O STF 

firmou o entendimento, de repercussão geral, de que o contrato temporário 

de trabalho com a Administração Pública, quando renovado 

sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao serviço 

público via concurso (CRF, art. 37, II, e § 2º). A nulidade do contrato 

temporário de trabalho com a Administração Pública gera para o 

contratado o direito ao levantamento do depósito de FGTS (Lei nº 

8.036/90, art. 19-A). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial, para condenar o Requerido ao pagamento do Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço referente ao período efetivamente 

trabalhado, valor este que deverá ser corrigido pelo INPC desde a 

propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês 

desde a citação válida. Sem custas e sem honorários advocatícios. 

Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito controvertido não 

excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 496, § 3º, CPC). Após o 

transito em julgado, arquivem-se os autos. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo 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 
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autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito CÁCERES, 

28 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-85.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODILSON DE OLIVEIRA CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL DE LARA FLORES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CREMILSON FERREIRA DE SOUZA (TESTEMUNHA)

ALFO PEREIRA CAIXETA (TESTEMUNHA)

RUZIVALDO OLIVEIRA CRUZ (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000095-85.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ODILSON DE OLIVEIRA 

CEBALHO REQUERIDO: RAQUEL DE LARA FLORES Vistos etc., Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA c/c AÇÃO DE DANOS MORAIS por 

DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA proposta por ODILSON DE OLIVEIRA 

CEBALHO em desfavor RAQUEL DE LARA FLORES, alegando que e 

adquiriu da Ré o veículo RENAUT/LOGAN EXP – 1.0 - 16V, ANO/MODELO 

2007/2008, 5P/76C, COR PRATA, PLACA: NJN-1810, CHASSI: 

93YLR1RH8J973222, na data de 03/10/2015, financiado em nome do 

ex-conjuge da Reclamada o Sr. RUZIVALDO OLIVEIRA CRUZ, onde a Sra. 

RAQUEL agindo de má-fé, teria quebrado contrato de compra e venda do 

bem móvel, difamado e caluniado sua pessoa, causando prejuízos de 

ordem moral e material. Alega ainda, que cumpriu parcialmente o contrato, 

pagando o valor de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais) e 06 (seis) 

parcelas de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) correspondendo ao 

montante de R$ 2.880,00 (dois mil oitocentos e oitenta) em parcelas. 

Contudo devido a problemas financeiros, não conseguiu adimplir com os 

valores faltantes, sofrendo ameaças por parte da Ré e de seu convivente 

o Sr. MILTON FONSECA SILVA. Dentre as ocorrências, foi surpreendido 

com um Boletim de Ocorrência registrado pela Reclamada, alegando 

Apropriação Indébita por parte do Autor, nesta data o veículo se 

encontrava na Oficina CAIXETA AUTO SERVIÇO, momento em que a 

policia promoveu a retirada do veículo da oficina, sem a autorização do 

autor, que posteriormente foi surpreendido com a notícia e veio tomar 

conhecimento do B.O registrado. Não há no caso 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 

assiste razão à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, nos 

termos do artigo 373 do CPC. Segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de se presumirem verdadeiros os 

fatos não impugnados. A Requerida apresentou contestação impugnando 

as afirmações da exordial, afirmando que o autor não adimpliu com as 

prestações decorrente da compra do veículo, não pagando o valor 

correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil e cem reais) a serem passados a 

Sra. Raquel, tampouco adimpliu com os valores correspondentes as 10 

parcelas de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) a serem passados 

ao Sr. RUZIVALDO, comprovando apenas o pagamento de R$ 2.320,00 

(dois mil trezentos e vinte reais) do valor referente às parcelas, assim o 

Autor é devedor do valor total de R$ 7.480,00 (sete mil quatrocentos e 

oitenta reais). Conforme demostrado a Requerida registrou um boletim de 

ocorrência, imputando ao autor o crime de apropriação indébita, fazendo 

com que, inúmeras pessoas estranhas ao negócio entabulado entre as 

partes, entendessem que o autor estava realizando um crime, tal fato, 

demostra que a parte Requerida extrapolou os limites da normalidade. 

Dessa forma resta latente o dano moral sofrido pela parte autora. O dano 

moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz 

espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde 

psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente. Assim, 

há de se concluir pela responsabilidade da Requerida quanto ao dano 

sofrido pelo autor. Extrai do conjunto probatório que o autor pagou 

determinada quantia pelo veículo e não se tem notícias nos autos que a 

parte Requerida ao reaver a posse do veículo tenha restituido tais 

quantias pagas pelo autor. Dessa forma, está configurado o 

enriquecimento sem causa por parte da requerida, pois recebeu os 

valores e ainda retomou a posse do veículo, o que é vedado pelo nosso 

ordenamento jurídico. 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 CONDENAR a 

reclamada a restituir ao reclamante a titulo de danos materiais o valor de 

de R$ 10.397,00 (dez mil trezentos e noventa e sete reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação válida e CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante a título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e 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. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz 

Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito 

CÁCERES, 28 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002327-36.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE CEBALHO SOARES (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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

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 CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por MICHELE CEBALHO SOARES em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, alegando que não reconhece o débito com a 

Requerida que originou a inscrição de 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 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 
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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 trata-se de 

excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. 

Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela 

Requerida. 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 cópia do contrato 

assinado pela parte autora, onde é possível identificar que a assinatura do 

aludido contrato é idêntica à dos documentos acostados na inicial por seu 

patrono, afastando assim, qualquer possibilidade de fraude. 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, não havendo necessidade de realização de perícia 

grafotécnica. Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta está 

no agir da parte Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. 

Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Acolho pedido contraposto da parte Reclamada, no 

intuito de condenar a autora a pagar ao Reclamado o montante de R$ 

193,34 (cento e noventa e três reais e trinta e quatro 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. Dione Maikon Quintão 

da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002915-43.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CRUZ DE SIQUEIRA (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 - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002915-43.2019.8.11.0006. REQUERENTE: EDUARDO CRUZ DE SIQUEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRENCIA DE ATO 

ILICITO proposta por EDUARDO CRUZ DE SIQUEIRA em desfavor de 

BANCO BRADESCO CARTÕES, alegando que não contratou os serviços 

da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de 

por um débito no valor de R$ 92,98 (noventa e dois reais e noventa e oito 

centavos). 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 trata-se de 

excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. 

Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela 

Requerida. 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. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. 

INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA 

PROVA DA REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO 

SERVIÇO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO 

CONFIGURADO. VALOR CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA 

MANTIDA. A autora teve seu nome negativado por determinação da 

requerida, alegando que não havia contratado com ela o serviço de 

telefonia móvel. A preliminar recursal de ausência de interesse de agir por 

falta de prévia provocação administrativa não merece acolhimento tendo 

em vista que o consumidor pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa 

dos seus direitos. No mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da 

contratação do serviço, apresentando documento correspondente ou 

gravação telefônica da conversa da autora com o seu Call Center quando 

da contratação do serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova 

negativa, ou seja, que não contratou o serviço, mormente se tratando de 

serviço cuja contratação é massificada e sem a formalização de qualquer 

instrumento. Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do 

nome da autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro 

que surge desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado 

não merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas 

Recursais para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao 

crédito. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma 

Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, 

Julgado em 18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de 

interesse de agir arguida pelo Reclamado. 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 não comprovou a 

contratação a justificar a cobrança e consequente restrição. Logo, o 

Requerido não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo 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 
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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$ 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 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) DETERMINAR que a parte 

reclamada faça a retirada do nome dos Requerente dos órgãos de 

proteção ao crédito; c) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 4. 000,00 (quatro 

mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., 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. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 18 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003406-50.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA DO ESPIRITO SANTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003406-50.2019.8.11.0006. REQUERENTE: CRISTINA DO ESPIRITO 

SANTO SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS proposta por 

CRISTINA DO ESPIRITO SANTO SILVA em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, alegando que não reconhece o débito com a Requerida que 

originou a inscrição de 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 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. Rejeito o pedido da Requerida de juntada original do comprovante 

de negativação, uma vez que trata-se de excesso de burocracia 

incompatível com o rito do juizado especial. Ademais, o documento juntado 

é hábil a comprovar a negativação pela Requerida. 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 cópia 

do contrato assinado pela parte autora, onde é possível identificar que a 

assinatura do aludido contrato é idêntica à dos documentos acostados na 

inicial por seu patrono, afastando assim, qualquer possibilidade de fraude. 

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, não havendo necessidade de realização de perícia 

grafotécnica. Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta está 

no agir da parte Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. 

Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Acolho pedido contraposto da parte Reclamada, no 

intuito de condenar a autora a pagar ao Reclamado o montante de R$ 

172,91 (cento e setenta e dois reais e noventa e um 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. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 18 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003352-84.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GARCIA (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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003352-84.2019.8.11.0006. REQUERENTE: RAFAEL GARCIA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por RAFAEL GARCIA em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A, alegando que não contratou os 

serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro 
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restritivo de por um débito no valor de R$ 114,79 (cento e catorze reais e 

setenta e nove centavos). 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 trata-se de 

excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. 

Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela 

Requerida. 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. Logo, a 

Requerida não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo 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$ 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 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$ 4. 000,00 

(quatro 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. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 18 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002954-40.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

INES CONCEICAO MIRANDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002954-40.2019.8.11.0006. REQUERENTE: INES CONCEICAO MIRANDA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM 

DECORRÊNCIA DE DESCONTOS INDEVIDOS proposta por INES 

CONCEIÇÃO MIRANDA DA SILVA em desfavor de BANCO BMG S.A, 

informando que o Banco Requerido realizou descontos em sua folha de 

pagamento desde o ano de 2014 de um débito denominado “cartão de 

crédito”, contudo, não possui contrato com o Requerido. 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 nenhuma outra situação de preliminar 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 a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte 

demandada, haja vista, que conforme bem demostrado pela autora, 

através dos documentos acostados aos autos, todos os descontos em 

folha efetuados em desfavor da parte autora, tinha como beneficiário o 

banco Requerido, assim sendo, não há que se falar em ilegitimidade 

processual do Requerido. 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 à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, a contratação de cartão de crédito. Logo, 

restando evidenciada a conduta abusiva praticada pela promovida, 

impõe-se o dever de indenizar. Tenho ainda que, considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com os descontos 

indevidos em sua conta 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 
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morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Com relação ao 

pedido de repetição de indébito pleiteado na exordial, consubstanciado no 

ressarcimento em dobro dos valores denominados cartão de crédito 

cobrados indevidamente desde junho/2014 tenho que merece ser 

acolhido. Ante o exposto, decido: a) Julgar procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a parte reclamada, referente ao serviço não contratado; 

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; c) CONDENAR a reclamada a restituir à 

parte reclamante os descontos realizados desde junho/2014 denominados 

cartão de crédito, a titulo de danos materiais, cujo valor deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação válida, , e o faço, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil Sem custas 

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. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 18 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002256-34.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IZAEL VIEIRA DA SILVA (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 - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

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 IZAEL VIEIRA DA SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO 

S/A, alegando que não contratou os serviços da Requerida, entretanto, 

esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de por um débito no valor de 

R$ 92,98 (noventa e dois reais e noventa e oito centavos). 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 trata-se de excesso de burocracia incompatível 

com o rito do juizado especial. Ademais, o documento juntado é hábil a 

comprovar a negativação pela Requerida. Rejeito a preliminar de 

prescrição suscitada pelo Requerido, tendo em vista, que a parte autora 

só teve conhecimento da malfadada negativação no ano de 2019, desta 

forma, foi nesta data que surgiu o seu direito de reclamar pelo ato lesivo 

sofrido. 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. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. 

INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA 

PROVA DA REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO 

SERVIÇO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO 

CONFIGURADO. VALOR CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA 

MANTIDA. A autora teve seu nome negativado por determinação da 

requerida, alegando que não havia contratado com ela o serviço de 

telefonia móvel. A preliminar recursal de ausência de interesse de agir por 

falta de prévia provocação administrativa não merece acolhimento tendo 

em vista que o consumidor pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa 

dos seus direitos. No mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da 

contratação do serviço, apresentando documento correspondente ou 

gravação telefônica da conversa da autora com o seu Call Center quando 

da contratação do serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova 

negativa, ou seja, que não contratou o serviço, mormente se tratando de 

serviço cuja contratação é massificada e sem a formalização de qualquer 

instrumento. Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do 

nome da autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro 

que surge desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado 

não merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas 

Recursais para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao 

crédito. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma 

Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, 

Julgado em 18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de 

interesse de agir arguida pelo Reclamado. 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 não comprovou a 

contratação a justificar a cobrança e consequente restrição. Logo, a 

Requerida não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo 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$ 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 procedente a pretensão contida na 
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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$ 4. 000,00 

(quatro 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. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002955-25.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

INES CONCEICAO MIRANDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002955-25.2019.8.11.0006. REQUERENTE: INES CONCEICAO MIRANDA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM 

DECORRÊNCIA DE DESCONTOS INDEVIDOS proposta por INES 

CONCEIÇÃO MIRANDA DA SILVA em desfavor de BANCO BMG S.A, 

informando que o Banco Requerido realizou descontos em sua folha de 

pagamento desde o ano de 2014 de um débito denominado “cartão de 

crédito”, contudo, não possui contrato com o Requerido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que 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 trouxe aos autos contrato entabulado entre 

as partes, bem como documentos pessoais compatível com àqueles 

aportados na inicial. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou 

perda dos documentos cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência 

nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. 

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: Julgar 

IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; 

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; 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. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito CÁCERES, 

18 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003391-81.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KEMILY GABRIELA VIEIRA NUNES (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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003391-81.2019.8.11.0006. REQUERENTE: KEMILY GABRIELA VIEIRA 

NUNES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

KEMILY GABRIELA VIEIRA NUNES em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL 

S/A, alegando que não contratou os serviços da Requerida, entretanto, 

esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de por um débito no valor de 

R$ 175,45 (cento e setenta cinco e quarenta e cinco centavos). 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 trata-se de excesso de burocracia incompatível 

com o rito do juizado especial. Ademais, o documento juntado é hábil a 

comprovar a negativação pela Requerida. 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. Logo, a 

Requerida não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo 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 
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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$ 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 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$ 4. 000,00 

(quatro 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. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 18 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006528-71.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA ABRIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006528-71.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ANGELICA ABRIL 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES 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 FISCAL C/C DANO 

MORAL E COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por ANGÉLICA 

ABRIL em desfavor do MUNICIPIO DE CÁCERES, alegando que após ter se 

cadastrado no programa do Governo Federal “MINHA CASA MINHA VIDA”, 

foi SORTEADA E BENEFICIADA com uma casa localizado na Avenida 1, 

Quadra 09, lote 18, do residencial Aroldo Fanaia, constante no contrato de 

nº 171000165476. Após ter pegado a chave do imóvel a Requerente 

providenciou a sua mudança de imediato para a casa adquirida. Ocorre 

que a Requerente alega que após 03(três) meses de estar residindo na 

casa arrumou um novo emprego do qual necessitava sempre estar 

viajando, e para que a casa não ficasse sozinha achou pertinente ceder o 

imóvel para uma amiga morar enquanto estava fora. A Caixa Econômica ao 

tomar conhecimento de que a Requerente não tinha mais interesse no 

imóvel, em 14/11/2012 rescindiu o contrato existente com a Requerente 

(doc. Anexo) e em 17/12/2012 o imóvel foi alienado a Sra. Luziene de 

Almeida, conforme consta no ofício de nº 212/2019/GIHAB/CB em anexo, 

logo com o contrato encerrado passou. Contudo alega a Requerente que 

em Outubro de 2019 descobriu um protesto extrajudicial oriundo o 

imobiliário urbano n. 70020062022001, consistindo na CDA n° 2017/10736, 

sendo esse protesto lavrado na data de 21/09/2017. Dessa forma alega 

que foi protestada indevidamente haja vista que alega que no ano de 2013 

supostamente protocolou um requerimento administrativo na prefeitura 

informando a transferência de titularidade do imóvel. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. O 

Município, em sede contestatória, alegou no mérito que a Requerente 

acostou nos autos no evento id n° 26408575 um requerimento 

administrativo datado de 19 de julho de 2013 informando a transferência 

de titularidade do imóvel objeto da presente lide. Contudo, douta 

magistrada no requerimento exibido pela autora não consta nenhuma 

comprovação que o requerimento administrativo supracitado foi de fato 

protocolado na Prefeitura Municipal na data de 19 de julho de 2013, em 

virtude que no momento que um requerimento administrativo é protocolado 

na municipalidade ele é carimbado com a data do protocolo com a 

assinatura do servidor responsável. Dessa forma da simples leitura dos 

autos é possível extrair que a Requerente confessa que descumpriu com 

obrigação acessória prevista no Código Tributário Municipal. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. Nos termos do artigo 37, §6º da Constituição 

Federal, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito publico é 

objetiva, respondendo pelos danos causados por seus agentes a 

terceiros, independente de culpa. A autora não podem ser prejudicada 

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 

e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, 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$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

CONFIRMAR a liminar deferida nos autos b) DECLARAR a inexistência de 

todos os débitos lançados em desfavor da Requerente após o período em 

que o imóvel foi passado a terceiro ; c) CONDENAR a reclamada a pagar 

aos reclamantes, a título de danos morais, a importância de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), total, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta 

data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e assim o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. 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. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 20 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002956-10.2019.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARGARETE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002956-10.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA MARGARETE 

RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTOS INDEVIDOS 

proposta por MARIA MARGARETE RODRIGUES DA SILVA em desfavor de 

BANCO BMG S.A, informando que o Banco Requerido realizou descontos 

em sua folha de pagamento desde o ano de 2014 de um débito 

denominado “cartão de crédito”, contudo, não possui contrato com o 

Requerido. 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 nenhuma outra 

situação de preliminar 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 a preliminar de 

ilegitimidade passiva suscitada pela parte demandada, haja vista, que 

conforme bem demostrado pela autora, através dos documentos 

acostados aos autos, todos os descontos em folha efetuados em 

desfavor da parte autora, tinha como beneficiário o banco Requerido, 

assim sendo, não há que se falar em ilegitimidade processual do 

Requerido. 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 à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, a contratação de cartão de crédito. Logo, 

restando evidenciada a conduta abusiva praticada pela promovida, 

impõe-se o dever de indenizar. Tenho ainda que, considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com os descontos 

indevidos em sua conta 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. Com relação ao 

pedido de repetição de indébito pleiteado na exordial, consubstanciado no 

ressarcimento em dobro dos valores denominados cartão de crédito 

cobrados indevidamente desde junho/2014 tenho que merece ser 

acolhido. Ante o exposto, decido: a) Julgar procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a parte reclamada, referente ao serviço não contratado; 

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; c) CONDENAR a reclamada a restituir à 

parte reclamante os descontos realizados desde junho/2014 denominados 

cartão de crédito, a titulo de danos materiais, cujo valor deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação válida, , e o faço, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil Sem custas 

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. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 18 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002313-52.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELE ANDRADE NEVES (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 - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002313-52.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JUCELE ANDRADE NEVES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JUCELE 

ANDRADE NEVES em desfavor de BANCO BRADESCO CARTÕES, 

alegando que não contratou os serviços do Requerido, entretanto, esta 

inseriu seu nome no cadastro restritivo de por um débito no valor de R$ 

324,95 (trezentos e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos). 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 do Requerido de juntada original do comprovante 

de negativação, uma vez que trata-se de excesso de burocracia 

incompatível com o rito do juizado especial. Ademais, o documento juntado 

é hábil a comprovar a negativação pela Requerida. Rejeito a preliminar de 
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prescrição suscitada pelo Requerido, tendo em vista, que a parte autora 

só teve conhecimento da malfadada negativação no ano de 2019, desta 

forma, foi nesta data que surgiu o seu direito de reclamar pelo ato lesivo 

sofrido. 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. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. 

INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA 

PROVA DA REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO 

SERVIÇO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO 

CONFIGURADO. VALOR CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA 

MANTIDA. A autora teve seu nome negativado por determinação da 

requerida, alegando que não havia contratado com ela o serviço de 

telefonia móvel. A preliminar recursal de ausência de interesse de agir por 

falta de prévia provocação administrativa não merece acolhimento tendo 

em vista que o consumidor pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa 

dos seus direitos. No mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da 

contratação do serviço, apresentando documento correspondente ou 

gravação telefônica da conversa da autora com o seu Call Center quando 

da contratação do serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova 

negativa, ou seja, que não contratou o serviço, mormente se tratando de 

serviço cuja contratação é massificada e sem a formalização de qualquer 

instrumento. Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do 

nome da autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro 

que surge desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado 

não merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas 

Recursais para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao 

crédito. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma 

Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, 

Julgado em 18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de 

interesse de agir arguida pelo Reclamado. 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 não comprovou a 

contratação a justificar a cobrança e consequente restrição. Logo, a 

Requerida não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo 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$ 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 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) DETERMINAR que a parte 

Requerida realize a retirada do nome da Requerente dos órgãos de 

proteção ao crédito; c) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 4. 000,00 (quatro 

mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., 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. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 18 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003345-92.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER PINHO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003345-92.2019.8.11.0006. REQUERENTE: CLEBER PINHO OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CLEBER PINHO 

OLIVEIRA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A, alegando que não 

contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de crédito por um débito. 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 trata-se de 

excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. 

Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela 

Requerida. 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 
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produzirem provas a seu favor. A Requerida não comprovou a 

contratação a justificar a cobrança e consequente restrição. Logo, a 

Requerida não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo 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$ 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 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$ 4. 000,00 

(quatro 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. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 18 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002395-83.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO FERREIRA DE PADUA (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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002395-83.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ROGERIO FERREIRA DE 

PADUA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por ROGÉRIO FERREIRA DE PADUA em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A, alegando que não reconhece o 

débito com a Requerida que originou a inscrição de 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 

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. Rejeito o pedido da Requerida de 

juntada original do comprovante de negativação, uma vez que trata-se de 

excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. 

Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela 

Requerida. 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 acostou aos autos um extenso extrato de 

chamadas realizadas pela parte autora, fato este que não fora objeto de 

impugnação por parte do Requerente, ademais não se tem notícia que a 

parte demandante, teve seus documentos pessoais perdidos ou furtados, 

afastando assim, qualquer possibilidade de fraude. 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, 

não havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, 

não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em 

erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a 

ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - 

na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Acolho pedido contraposto da 

parte Reclamada, no intuito de condenar a autora a pagar ao Reclamado o 

montante de R$ 137,87 (cento e trinta e sete reais e oitenta 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. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 18 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002647-86.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FELICIA JURRUPI DE OLIVEIRA (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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002647-86.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA FELICIA JURRUPI DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 240 de 530



OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por MARIA FELICIA JURRUPI DE OLIVEIRA em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A, alegando que não reconhece o 

débito com a Requerida que originou a inscrição de 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 

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. Rejeito o pedido da Requerida de 

juntada original do comprovante de negativação, uma vez que se trata de 

excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. 

Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela 

Requerida. 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 acostou aos autos um extenso extrato de 

chamadas realizadas pela parte autora, fato este que não fora objeto de 

impugnação por parte do Requerente, ademais não se tem notícia que a 

parte demandante, teve seus documentos pessoais perdidos ou furtados, 

afastando assim, qualquer possibilidade de fraude. 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, 

não havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, 

não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em 

erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a 

ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - 

na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Acolho pedido contraposto da 

parte Reclamada, no intuito de condenar a autora a pagar ao Reclamado o 

montante de R$ 157,48 (cento e cinquenta e sete reais e quarenta e oito 

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. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 20 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002977-83.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DE CARVALHO 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))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002977-83.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA DE LOURDES DE 

CARVALHO SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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 

DE LOURDES DE CARVALHO SANTOS em desfavor de BANCO 

BRADESCO S.A, alegando que Requerido inseriu seu nome no cadastro 

restritivo de crédito em 12.02.2016 por um débito no valor de R$ 333,43 

(trezentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos). Contudo, não 

reconhece a dívida em questão, razão pela qual a inscrição é indevida. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que 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 argumenta que a parte autora contraiu 

empréstimo pessoal, junto à instituição financeira e não deu quitação ao 

referido débito. O Requerido trouxe aos autos cédula de crédito bancário 

de empréstimo pessoal, cuja assinatura é compatível com os demais 

documentos juntados aos autos. Ademais, a autora não apresentou 

impugnação, rebatendo quaisquer das provas trazidas ao autos pela parte 

Requerida. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que 

houve relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do 

nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão 

de efetiva inadimplência. Assim, não há falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Reclamada. Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida 

na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 18 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003298-21.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DO COUTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003298-21.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ELIANA DO COUTO DA SILVA 

REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA 

VISTOS ETC. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos 

Juizados Especiais. A parte autora peticionou nos autos (ID 25947862), 

seu intento em desistência da presente ação e, por conseguinte, pugna 

pela extinção do feito. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO: a) Extinguir o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, VI do CPC; 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 nº 270/2007. Dione Maikon Quintão 

da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 20 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003403-95.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANY APARECIDA BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003403-95.2019.8.11.0006. REQUERENTE: EVANY APARECIDA 

BARBOSA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS 

proposta por EVANY APARECIDA BARBOSA DA SILVA em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, alegando que não contratou os serviços da 

Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo por 

supostos débitos, da qual tem total desconhecimento. 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 se trata de excesso de burocracia incompatível 

com o rito do juizado especial. Ademais, o documento juntado é hábil a 

comprovar a negativação pela Requerida. Rejeito a preliminar de 

prescrição suscitada pela Requerida, tendo em vista, que a parte autora 

só teve conhecimento da malfadada negativação, no ano de 2019, desta 

forma, foi nesta data que surgiu o seu direito de reclamar pelo ato lesivo 

sofrido. 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. Logo, a 

Requerida não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo 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$ 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 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$ 4. 000,00 

(quatro 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. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 20 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002842-71.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODNEI CAMPOS RIBEIRO (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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002842-71.2019.8.11.0006. REQUERENTE: RODNEI CAMPOS RIBEIRO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por RODNEI CAMPOS RIBEIRO em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, alegando que não reconhece o débito com a 

Requerida que originou a inscrição de 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 
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que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito o pedido da Requerida de 

juntada original do comprovante de negativação, uma vez que trata-se de 

excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. 

Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela 

Requerida. 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 acostou aos autos um extenso extrato de 

chamadas realizadas pela parte autora, fato este que não fora objeto de 

impugnação por parte do Requerente, ademais não se tem notícia que a 

parte demandante, teve seus documentos pessoais perdidos ou furtados, 

afastando assim, qualquer possibilidade de fraude. 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, 

não havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, 

não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em 

erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a 

ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - 

na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Acolho pedido contraposto da 

parte Reclamada, no intuito de condenar a autora a pagar ao Reclamado o 

montante de R$ 78,67 (setenta e oito reais e sessenta 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. Dione Maikon Quintão 

da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 20 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002535-20.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEIA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU OAB - MT20738/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002535-20.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JUCILEIA DA ROCHA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR proposta 

por JUCILÉIA DA ROCHA em desfavor de CLARO S/A, alegando que é 

cliente da Requerida do serviço de TV por assinatura, narra que em dado 

momento se encontrava em débito com a reclamada, todavia, mesmo após 

dar quitação à referida divida, não conseguiu tem os serviços 

reestabelecidos, mesmo após inúmeras tentativas junto a Requerida. A 

liminar de ID 20105540 foi deferida nos termos pleiteados pela parte 

autora. 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. A Requerida, citada, compareceu 

à audiência de conciliação, entretanto, mesmo alertada em audiência, 

sobre os riscos da não apresentação da peça contestatória, não o fez, 

razão pela qual decreto sua revelia, nos termos do artigo 20 da Lei 

9099/95. 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. É evidente a falha na prestação de 

serviço oferecido pela Requerida, uma vez que a autora estava pagando 

por um serviço, no entanto, estava impedida de usufruí-lo por ineficiência 

desta. O comportamento incompatível da Requerida em se abster de 

prestar adequadamente o serviço, mesmo com a contraprestação 

adimplida, causou a autora sofrimento que ultrapassa desgosto 

corriqueiro. A autora não pode ser prejudicada pela má administração do 

Requerido, 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, 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$ 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 procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: b) 

CONFIRMAR a liminar proferida nos autos; a) CONDENAR a Requerida a 

pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 

do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e 

assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

do Código de Processo Civil. 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. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito CÁCERES, 

20 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002205-23.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

V. P. DOS SANTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YAGO GATTASS CREPALDI OAB - MT21108/O (ADVOGADO(A))

JULIANA SALES PAVINI OAB - MT20212/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002205-23.2019.8.11.0006. REQUERENTE: V. P. DOS SANTOS EIRELI 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por V.P. DOS 

SANTOS EIRELI em desfavor de CLARO S.A, alegando que contratou os 

serviços com a Requerida, em dezembro de 2018, para que lhe fosse 

ofertado o serviço de internet móvel e que no mês de dezembro, não teve 

nenhum problema ao utilizar os seus serviços de internet, uma vez que a 

filial de sua empresa ainda estava em fase de instalação. Todavia, relata 

que em janeiro os problemas com a Requerida começaram a aparecer, 

pois ficou alguns dias sem serviço de internet, assim, requereu o 

cancelamento do contrato, uma vez que não conseguiu usufruir do 

serviço de internet por diversos dias. Por fim, afirma que houve cobrança 

indevida de multa por quebra de contrato e de valor do aparelho fornecido 

para prestação dos serviços, uma vez que o serviço apenas foi 

cancelado pela má prestação por parte da Requerida. A liminar foi deferida 

nos termos pleiteados pela parte autora ID 19220886. 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. 

REJEITO o pedido de 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, é possível 

comprovar a semelhança das assinaturas, independentemente da 

realização de prova pericial, razão pela qual, REJEITO a preliminar. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que 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. Em sua contestação, a Requerida alega 

que não houve falha na prestação de serviço, pois, apesar dos 

questionamentos do autor sobre a qualidade de sinal de seu serviço, a 

empresa requerida esclarece que após análise técnica, foi constatado que 

a região do autor possui excelente cobertura de internet. É evidente a 

falha na prestação de serviço oferecido pela Requerida, uma vez que o 

autor estava pagando por um serviço, no entanto, estava impedido de 

usufruí-lo por ineficiência desta. O comportamento incompatível da 

Requerida em se abster de prestar adequadamente o serviço, mesmo com 

a contraprestação adimplida, causou ao autor sofrimento que ultrapassa 

desgosto corriqueiro. O autor 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 

in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e 

que, por isso, não necessita de demonstração específica. 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$ 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 procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) CONFIRMAR a liminar deferida nos autos; b) 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, 

objeto da demanda; c) CONDENAR a Requerida a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e assim o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. 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. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito CÁCERES, 

20 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001644-96.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUISMAR CASTRILLON RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001644-96.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LUISMAR CASTRILLON 

RAMOS REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM DANOS 

MORAIS promovida por LUISMAR CASTRILLON RAMOS em desfavor de 

DISMOBRAS IMP. EXP E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A, 

(CITY LAR), alegando que efetuou a compra de um ar condicionado e que, 

quase 3 anos depois, ao chamar um técnico em sua residência para a 

manutenção do aparelho, foi verificado que o mesmo supostamente não 

se tratava do aparelho desejado pelo autor no ato da compra. De plano, 

passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, 

inciso I do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida 

não necessita de instrução probatória. Rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva, haja vista, que o aparelho em questão fora adquirido pelo autor, 

nas dependências da loja ora demandada, que a época obteve lucro com 

a venda, assim sendo, não que se dizer em ilegitimidade para postular no 

polo passivo desta ação. 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 
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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, o que não fez, criando em seu desfavor a 

responsabilidade extracontratual. Nos termos do artigo 12 do CDC, a 

responsabilidade da Requerida é objetiva, respondendo pelos danos 

causados ao consumidor, independente de culpa. Portanto, o presente 

caso faz jus às hipóteses do artigo 18 do CDC: substituição do produto 

por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou 

devolução do valor pago. Assim entendo que o valor pago pelo produto 

deve ser restituído, a título de danos materiais, de forma simples, pois não 

preenche os requisitos elencados no parágrafo único do artigo 42 do CDC. 

Quanto aos danos morais, os transtornos ultrapassaram o mero dissabor. 

Houve descaso com o consumidor sugerindo a invocação da função 

dissuasória da responsabilidade civil. 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 

Requerida a realizar a troca do aparelho de ar condicionado por um com a 

função inverter. b) CONDENAR a Requerida a pagar a título de danos 

morais o valor total de R$ 3.000,00 (três mil Reais), acrescidos de juros 

pelo INPC, desde a citação (art. 405 e 406 CC) e correção monetária a 

partir dessa decisão (Súmula 362 STJ). 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. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. CÁCERES, 21 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000920-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA ROGGIA SOLDERA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY DE FATIMA FERREIRA OAB - MT0004727A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAPITAL COBRANCAS S/S LTDA - EPP (REQUERIDO)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO BEZERRA ACRE OAB - SC23509 (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000920-29.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARCIA REGINA ROGGIA 

SOLDERA FERREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, CAPITAL COBRANCAS S/S LTDA - EPP VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, 

passo a fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada 

MARCIA REGINA ROGGIA SOLDERA FERREIRA em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A e CAPITAL 

COBRANÇAS S/S LTDA., alegando que em janeiro/2018 teve frustrada a 

tentativa de compra de veículo novo, em razão de seu nome constar no rol 

de inadimplentes do Serviço de Proteção ao Crédito, por dívida originária 

contraída junto ao co-requerido Porto Seguro Cia de Seguros, na 

modalidade de seguro-fiança. Afirmou que seu nome foi negativado em 

05/03/2013 e, embora tenha quitado a dívida em 23/06/2016, não houve a 

retirada do apontamento negativo pelo credor. Prosseguiu discorrendo que 

não foi notificada por ocasião da inclusão de seu nome no rol do SPC, e 

quando tomou conhecimento, entrou em contato com este requerido 

Capital Cobranças, que presta serviços de cobranças para diversas 

empresas, dentre as quais a Porto Seguro, realizando composição 

extrajudicial e efetuando a quitação integral da dívida. Alega que este 

requerido agiu com erro ao não promover a baixa do apontamento 

negativo, sendo solidariamente responsável por configurar uma mesma 

cadeia de serviços. REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva 

suscitada pelo requerido capital cobranças s/s ltda. Epp, tendo em vista, 

que é de fácil constatação que a parte demandada, concorreu para o ato 

lesivo sofrido pela parte, já que, conforme os documentos acostados pela 

parte autora eram de responsabilidade da demandada a cobrança do 

respectivo débito e exclusão do nome da arte autora dos órgãos de 

proteção ao crédito. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

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 às 

Requeridas comprovarem os fatos extintivos de sua responsabilidade. A 

Requerida apresentou contestação genérica alegando que o autor não 

pagou o débito no valor supracitado. Tal alegação não tem qualquer lógica, 

uma vez que a proposta de acordo acostada aos autos era para quitação 

do débito e houve pagamento em seus termos. Evidente a falha na 

prestação de serviço ao manter o nome da autora no cadastro restritivo 

de crédito após o pagamento do débito. O art. 14 da Lei n.º 8.078/90 

disciplina a matéria ao prescrever a responsabilidade de natureza objetiva 

para estes casos. Nesse passo, verifica-se que a falha na prestação do 

serviço é fato suficiente a ensejar frustração, constrangimento e angústia, 

estranhos às vicissitudes cotidianas a que somos todos suscetíveis. 

Afinal, não se espera, que mesmo após ter quitado a dívida, seu nome 

seja mantido indevidamente em cadastro negativo de crédito. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda 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. Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que certamente satisfaz ao 

caráter reparatório, servindo ainda como punição à parte Reclamada. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

JULGAR procedente os pedidos da exordial para confirmar a liminar 

proferida; CONDENAR as requeridas, solidariamente, a pagarem a título de 

danos morais à autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), forte nos 

artigos no art. 5.º, V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se 

correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na 

Súmula 362 do STJ; 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. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 
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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. CÁCERES, 21 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002363-78.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIRKO FRANK RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN OAB - MT0004848A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002363-78.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MIRKO FRANK RIBEIRO 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS proposta por MIRKO FRANK RIBEIRO em desfavor de GOL 

LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A, alegando que comprou passagem 

aérea da Requerida com voo programado para saída de Fortaleza CE, no 

dia 25 de janeiro de 2019, no voo 1507, às 15h25m e previsão de chegada 

em Guarulhos SP às 20h00, para a conexão em seguida, esta às 

20h40min. Ocorre que a empresa aérea requerida atrasou o embarque em 

Fortaleza CE por cerca de uma hora, sem qualquer explicação. Após a 

partida com atraso, quando se aproximavam do pouso em Guarulhos SP, a 

aeronave foi redirecionada para Brasília DF, também sem qualquer 

explicação. Salienta que estava acompanhado de sua esposa, e cinco 

crianças, o que potencializou os transtornos. Informa que a companhia 

aérea forneceu voucher para “café da manhã”, no valor de R$ 30,00 por 

pessoa, insuficiente para a alimentação. 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. Preliminarmente, friso que Convenções e tratados 

internacionais não eximem da aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor. A propósito: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

TRANSPORTE DE PASSAGEIRO POR COMPANHIA AÉREA. EXTRAVIO DE 

BAGAGEM. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. 

INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. "O Superior 

Tribunal de Justiça entende que a responsabilidade civil das companhias 

aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em 

vigor da Lei 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e 

suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de 

Montreal), ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, 

portanto, ao Código Consumerista" (AgRg no Ag n. 1.380.215/SP, rel. Min. 

Raul Araújo, j. 19-4-2012). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

COMPANHIA AÉREA. ARTS. 37, § 6º, DA CF E 14 DO CDC. DANO MORAL 

CONFIGURADO. PRECEDENTES. "'É inquestionável o abalo moral sofrido 

por passageiro que teve sua bagagem extraviada por falha operacional de 

empresa aérea, sendo inegáveis o aborrecimento, o transtorno e o 

sofrimento que essa circunstância gera no espírito do passageiro, 

situação que certamente escapa da condição de mero dissabor cotidiano' 

(Apelação Cível n. 2008.065854-4, de Urussanga, rel. Des. Eládio Torret 

Rocha, j. em 21/05/2010)" (AC n. 2011.071745-3, de Criciúma, rel. Des. 

Carlos Adilson Silva , j. 25-9-2012). MINORAÇÃO DO QUANTUM. VALOR 

EXCESSIVO E EM DISSONÂNCIA COM O NORMALMENTE ESTIPULADO 

POR ESTA CÂMARA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SC , Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 09/09/2013, 

Primeira Câmara de Direito Público Julgado) 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 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez, criando em seu desfavor a 

responsabilidade extracontratual. A Requerida argumenta que o atraso do 

voo foi devido à problemas técnicos inesperados e que prestou 

assistência material ao autor. Pugna pela improcedência da demanda. 

Ocorre que a referida alegação não exime a responsabilidade da 

companhia pelo evento danoso. Isso porque tal situação não configura 

força maior e, por tal razão, não pode ser repassado aos passageiros. 

Nesse contexto, evidente que houve falha na prestação do serviço e que 

a culpa não foi do consumidor, uma vez que teve o roteiro de viagem 

alterado unilateralmente. Em se tratando de responsabilidade objetiva, esta 

somente pode ser elidida por culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, 

desconexo do serviço, caso fortuito ou força maior, hipóteses que não 

restaram caracterizadas, tendo em vista que questões estruturais no 

aeroporto, configura caso fortuito interno, inerente ao serviço prestado, 

que, como dito, não pode ser repassado aos consumidores. Consideradas 

tais circunstâncias, não há como ser afastado o dever de reparação dos 

danos oriundos da falha na prestação do serviço de transporte aéreo, 

porquanto, diferente do que faz crer a companhia aérea, não restou 

configurada qualquer excludente de sua responsabilidade no caso em 

comento. Deve ser ressaltado que, embora a Requerida tenha prestado 

auxílio material alimentar ao autor, este foi insuficiente, pois, a alimentação 

deve ser fornecida de acordo com o horário de atraso do voo. Portanto, 

evidente que o valor de R$ 30,00 (trinta Reais) são insuficientes, 

considerando os preços exorbitantes de alimentação nos aeroportos. No 

que tange ao dano moral, diante da comprovação da falha da companhia 

aérea, resta caracterizado o dever de indenizar os transtornos daí 

advindos. O fato vivenciado pelo autor ultrapassa a linha do mero 

dissabor, pois é cediço que passou a conviver com uma situação 

inesperada que lhe causou constrangimentos, aborrecimentos e 

preocupações. A reparabilidade do dano moral alçada ao plano 

constitucional, no artigo 5º, incisos V e X, da Carta Política, e 

expressamente consagrada na lei substantiva civil, em seus artigos 186 

combinado com 927, exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso 

prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do 

dano extrapatrimonial. Assim, em relação ao valor da indenização, 

deve-se levar em conta não só a gravidade da lesão, como também o 

caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a 

repercussão do dano, e o necessário efeito pedagógico da indenização. A 

indenização deve, assim, guardar a dupla função, observando os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao 

agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a 

ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause 

enriquecimento sem causa à parte lesada. No caso, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente 

a pretensão contida na inicial para: a) CONDENAR a empresa reclamada 

ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação. b) 

CONDENAR a reclamada a restituí ao reclamante o valor de R$ 500,00 

(quinhentos Reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora 

de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação válida 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. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 21 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002890-30.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA FERNANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYSA SERAGLIO FURRER OAB - MT25979/O (ADVOGADO(A))

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002890-30.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARIANA FERNANDA DA 

SILVA REQUERIDO: OI S/A VISTOS ETC. Dispensado o relatório na forma 

do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por MARIANA FERNANDA 

DA SILVA em face de OI S.A, alegando que a operadora cobra valor 

astronômico R$72,15 (oi fixo) mais valor de internet oi velox 5 megas, o 

que chega ao valor astronômico de R$170,00 reais mensais em média. 

Cansada de pagar pelo serviço não utilizado, a Autora no dia 13/05/2019 

ligou na operadora (protocolo n 2019251887370) e em contato com a 

Operadora, está a convenceu de não cancelar os serviços, sendo que a 

partir daquela data seria disponibilizado o serviço OI Controle, ocasião em 

que a internet de 5 MEGAS seria mantida, bem como seria reduzido os 

benefícios de telefone (o que não interessava à Autora), sendo que esta 

resolveu aceitar. Desde então vem travando uma verdadeira guerra com a 

operadora, pois pasme excelência, a Operadora simplesmente cancelou a 

internet da cliente REJEITO a preliminar de suspensão do feito, tendo em 

vista, que os argumentos trazidos pela parte demandada, em nada se 

assemelham com os direitos pleiteados pela parte autora na presente 

ação, sendo assim, não existem quaisquer motivos para que este 

processo seja suspenso, devendo seguir seu tramite conforme determina 

a legislação da lei 9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

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 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 a 

cobrança é devida, pois em conformidade com o contrato e regulamento 

do plano. 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. 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$ 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. 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) Condenar, a título de danos morais, a empresa ré ao 

pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

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. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 21 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001627-60.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR JULIANO SEONACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001627-60.2019.8.11.0006. REQUERENTE: VALMIR JULIANO SEONACA 

REQUERIDO: BANCO PAN 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 MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE 

DESCONTOS INDEVIDOS proposta por VALMIR JULIANO SEONACA em 

desfavor de BANCO PAN S.A, informando que o Banco Requerido realizou 

descontos em sua folha de pagamento desde o ano de 2014 de um débito 

denominado “cartão de crédito”, contudo, não possui contrato com o 

Requerido. 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 nenhuma outra 

situação de preliminar 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 de 

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, é possível comprovar a 

semelhança das assinaturas, independentemente da realização de prova 

pericial, razão pela qual, REJEITO a preliminar. REJEITO o pedido de 

prescrição sustentado pelo Requerido, já que o Código Civil de 2002 

estabeleceu no artigo 206, parágrafo 5º I, que todas as dívidas constantes 

de instrumento público ou particular têm prazo quinquenal de prescrição. 

Consequentemente, é quinquenal o prazo prescricional de toda e qualquer 
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dívida contraída por consumidor, a qual possa ser provada por escrito, 

porque todas essas dívidas costumam ser registradas em contratos de 

adesão em papel ou virtuais e são apresentadas para pagamento por meio 

de faturas e boletos bancários. 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 à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, a contratação de cartão de crédito. Logo, 

restando evidenciada a conduta abusiva praticada pela promovida, 

impõe-se o dever de indenizar. Tenho ainda que, considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com os descontos 

indevidos em sua conta 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. Com relação ao 

pedido de repetição de indébito pleiteado na exordial, consubstanciado no 

ressarcimento em dobro dos valores denominados cartão de crédito 

cobrados indevidamente desde o de 2014 tenho que merece ser acolhido. 

Ante o exposto, decido: a) Julgar procedente a pretensão contida na inicial 

para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a 

parte reclamada, referente ao serviço não contratado; 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; c) CONDENAR a reclamada a restituir à parte reclamante os 

descontos realizados desde junho/2014 denominados cartão de crédito, a 

titulo de danos materiais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do 

CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, , e 

o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil Sem custas 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. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 24 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002261-56.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KEIKO CHRISTIE HAYASHIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DE ABREU OAB - MT0012172A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002261-56.2019.8.11.0006. REQUERENTE: KEIKO CHRISTIE HAYASHIDA 

SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Cuida-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE c.c. PAGAMENTO DE VERBA 

RETROATIVA RESPECTIVA c.c. TUTELA URGÊNCIA PARA EFEITOS DE 

INCLUSÃO IMEDIATA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE ajuizada KEIKO CHRISTIE HAYASHIDA SILVA, 

odontóloga, contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES, na qual pugna pelo 

pagamento do adicional de insalubridade. O Requerido apresentou 

contestação argumentando inexistência de previsão legal quanto ao 

pedido da autora. Em análise aos autos, entendo que é caso de 

procedência do pedido. No tocante ao direito do adicional de remuneração 

às atividades insalubres previsto expressamente no art. 7º, XXIII da 

Constituição da República de 1988, trata-se de norma de eficácia limitada, 

ou seja, de aplicação mediata, indireta e reduzida, necessitando de lei 

infraconstitucional que discipline e regulamente a sua aplicabilidade. A 

citada norma constitucional é regulada, em âmbito municipal, pela Lei 

Complementar 94/2011, na qual reconhece o direito de adicional de 

insalubridade para os casos em que a atividade exponha o servidor a 

risco, conforme segue: “Art.166. Os servidores que trabalham em locais 

insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco 

de atividade, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo 

efetivo, na forma da Lei. § 1º A eliminação ou neutralização da 

insalubridade ocorrerá: I – Com a adoção de medidas que conservem o 

ambiente o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância. II – com o 

fornecimento gratuito pela Administração Pública Municipal, e a utilização 

de equipamento de proteção individual ao servidor, que diminuam a 

intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. §2º O exercício do 

trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância 

estabelecidos em lei local ou consoante as normas estabelecidas pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a percepção de adicional 

respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 

10% (dez por cento) do valor do salário base de acordo com a 

classificação nos graus máximo, médio e mínimo.” Em interpretação literal 

do dispositivo municipal, pode-se concluir que, na ausência de legislação 

local específica que complemente a respectiva norma legislativa, há a 

possibilidade do preenchimento da respectiva lacuna pelas disposições 

estabelecidas pelo Ministério de Trabalho e Emprego que tratam sobre a 

matéria. Diante disso, é aplicável ao caso a Norma Regulamentadora nº 15 

do Ministério do Trabalho, especificamente o seu anexo nº 14 na qual 

define as atividades que fazem jus ao adicional de insalubridade, 

conforme segue: “NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES (...) 

15.2 O exercício de trabalho em condições de insalubridade, de acordo 

com os subitens do item anterior, assegura ao trabalhador a percepção de 

adicional, incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a: (...) 

15.2.2 40% (quarenta por cento), para insalubridade de grau máximo; (...)” 

“ANEXO N.º 14 (Aprovado pela Portaria SSST n.º 12, de 12 de novembro 

de 1979) AGENTES BIOLÓGICOS Relação das atividades que envolvem 

agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação 

qualitativa. (...) Trabalhos e operações em contato permanente com 

pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em: - hospitais, 

serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação 

e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, 

bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não 

previamente esterilizados); (...)” Do laudo pericial acostado ao ID 

19336322, resta caracterizada a insalubridade em grau máximo (40%) 

pela exposição da parte autora a risco biológico de forma habitual e 

permanente. Desse modo, concluindo o laudo como insalubre o ambiente 

laboral e os agentes biológicos manuseados pela parte autora, bem como 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 248 de 530



estando enquadradas e configuradas como insalubres de grau médio as 

respectivas atividades na NR 15 - anexo 14, é de se reconhecer o direito 

ao pagamento do adicional de insalubridade à parte enquanto perdurarem 

as condições de trabalho nocivas à saúde. Assim também, deve o 

Município ser obrigado a fornecer os equipamentos de proteção individual, 

sendo certo que uma vez constatada sua eficácia para o resguardo da 

saúde do servidor, o pagamento do adicional poderá ser suspenso. Nesse 

sentido, colhe-se da jurisprudência: Ementa: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ENFERMEIRA. 

PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 01. 

Comprovado que as atividades habituais do servidor são nocivas à saúde, 

tem ele direito ao adicional de insalubridade nos termos da legislação do 

ente federado a que se encontrar vinculado. 02. Não prevendo a lei a 

incorporação aos vencimentos do servidor, o adicional de insalubridade é 

devido enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde. O 

pagamento poderá ser suspenso, entre outras situações, quando 

comprovados o uso de equipamento de proteção individual e a sua 

eficácia para o resguardo da saúde do servidor. (TJ-SC - Apelação Cível 

AC 20120115580 SC 2012.011558-0 (Acórdão), Data de publicação: 

27/08/2012). Quanto ao termo inicial do pagamento, este deve ocorrer da 

data de elaboração do laudo pericial, conforme entendimento sedimentado 

pelo TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - 

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - PLEITO DE ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE - PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL - PERÍCIA TÉCNICA 

REALIZADA - LAUDO PERICIAL ATESTANDO A INSALUBRIDADE - TERMO 

INICIAL - DATA DA ELABORAÇÃO DO LAUDO - CORREÇÃO MONETÁRIA- 

RETIFICADA - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA.1. [...]Após análise empírica, se o laudo pericial não dá 

margens para dúvidas acerca da necessidade concreta da inclusão do 

adicional de insalubridade de grau médio nos vencimentos do interessado 

e se a lei do ente municipal confere, expressamente, o direito para aqueles 

que se encontrem em determinada situação insalubre, resta incontroversa 

a exigibilidade do mesmo.2 – {...}(Apelação / Remessa Necessária 

7611/2016, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 

16/05/2017).2. A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do 

adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova 

efetivamente as condições insalubres a questão submetidos os 

Servidores. Assim, "não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu 

a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada 

a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, 

emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual." (REsp 

1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe24.11.2015).3.."[...]As 

condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária 

sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que 

se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o 

art. 41-A na Lei 8.213/91. 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 n. 11.960/2009). (REsp 1495146/MG, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, primeira seção, julgado em 22/02/2018, 

DJe 02/03/2018).4. Recurso desprovido.5. Sentença parcialmente 

retificada. (N.U 0011649-44.2012.8.11.0006, , MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018) Isso posto, e por 

tudo mais que nos autos consta, DECIDO: a) JULGAR PROCEDENTE o 

pedido com fulcro no art. 487, I do CPC/15 c/c art. 166 da Lei 

Complementar Municipal nº 94/2011 para condenar o Município de Cáceres 

–MT a: pagar o adicional de insalubridade de 40% (quarenta por cento) 

desde a elaboração do aludo técnico até enquanto perdurarem as 

condições de trabalho nocivas à saúde; b) Os valores pretéritos devem 

ser atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos das 

ADISs 4.425/DF e 4.357/DF; c) Deixo de condenar em custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; d) 

Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença, forte no art. 

496, §3º, I do CPC/15; e) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão 

da Silva Juiz Leigo Vistos, em correição. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 24 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001320-09.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ERMELINDA DE SOUZA DO E SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001320-09.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA ERMELINDA DE 

SOUZA DO E SANTO REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc., Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

EM DECORRÊNCIA DE DESCONTOS INDEVIDOS proposta por MARIA 

ERMELINDA DE SOUZA DO ESPIRITO SANTO em desfavor de BANCO 

BMG S.A, informando que o Banco Requerido realizou descontos em sua 

folha de pagamento desde o ano de 2014, contudo, não possui contrato 

com o Requerido. 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 nenhuma outra 

situação de preliminar 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, citado, deixou de 

comparecer à audiência de conciliação, razão pela qual decreto sua 

revelia, nos termos do artigo 20 da Lei 9099/95. 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 à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, a contratação de empréstimo consignado, o 

que, não foi demonstrado tendo em vista a revelia da Requerida. Logo, 

restando evidenciada a conduta abusiva praticada pela promovida, 

impõe-se o dever de indenizar. Tenho ainda que, considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com os descontos 

indevidos em sua conta 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 
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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. Com relação ao 

pedido de repetição de indébito pleiteado na exordial, consubstanciado no 

ressarcimento em dobro dos valores cobrados indevidamente tenho que 

merece ser acolhido. Ante o exposto, decido: a) Julgar procedente a 

pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de 

débito da parte autora com a parte reclamada, referente ao serviço não 

contratado; 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; c) CONDENAR a reclamada a restituir à 

parte reclamante os descontos realizados, a titulo de danos materiais, cujo 

valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação válida, , e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil Sem 

custas 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. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 20 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002277-10.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HUELBES MARCOS DA SILVA MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT13654-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002277-10.2019.8.11.0006. REQUERENTE: HUELBES MARCOS DA SILVA 

MESQUITA REQUERIDO: CLARO S.A. VISTOS ETC. Dispensado o relatório 

na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONDENAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por 

HUELBES MARCOS DA SILVA MESQUITA em face de CLARO S.A, 

alegando que contratou um pacote de TV por assinatura junto a empresa 

requerida pelo valor mensal de R$ 99,90. Em outra oportunidade, requereu 

os canais de esporte, o que acresceu seu plano para o valor R$ 199,80. 

Em outra oportunidade, no mês de outubro de 2018 o autor 2 informa que 

entrou em contato com a empresa para realizar o cancelamento dos 

serviços, no entanto, resolver permanecer como cliente pois, recebeu uma 

oferta para manter o plano ativo no valor de R$ 84,80. Mas alega que a 

empresa emitiu cobranças fora do ajustado. A liminar foi proferida nos 

termos almejados pela parte autora ID 20096715 De plano, passo ao 

julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I do 

Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não 

necessita de instrução probatória. 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 estão em conformidade com a utilização dos serviços 

pelo consumidor e com o plano contratado. Por sua vez, a Requerida não 

comprovou que o autor tenha contratado e utilizado serviços adicionais a 

justificar a cobrança excedente. É clarividente a conduta abusiva da 

Requerida em cobrar valores superiores ao plano contratado. Portanto, 

restou-se comprovada a responsabilidade na conduta da reclamada, pois 

no sistema do C.D.C., é dever e risco profissional do fornecedor de 

serviços agir corretamente e segundo lhe permitem as normas jurídicas 

imperativas. 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 autor 

pagasse valores superiores ao previamente convencionado. 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, 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$ 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. 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 liminar proferida nos autos; b) CONDENAR, a 

título de danos morais, a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 

do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; c) 

DETERMNAR que a Requerida cancele o plano de TV e, por conseguinte, 

declarar a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, objeto 

da demanda; 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. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 20 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005306-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RITA MARIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES OAB - MT24044/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005306-05.2018.8.11.0006. REQUERENTE: RITA MARIA FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato 

dos fatos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA – SUBSTITUTIVA FGTS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 250 de 530



ajuizada por RITA MARIA FERREIRA DA SILVA em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, alegando que realizou com a Requerida contratos 

temporários, reiteradamente, no período do ano de 2013 até o ano de 

2017. Argumenta que, tendo em vista as sucessivas contratações, estas 

perderam a excepcionalidade da temporalidade, razão pela qual entende 

nulo tais contratos. Requer a nulidade dos contratos e consequente 

condenação da Requerida ao pagamento do FGTS. O Requerido, por sua 

vez, apresentou contestação arguindo preliminar de prescrição, pois, no 

presente caso deve-se aplicar a regra da prescrição bienal, por se tratar 

de matéria de justiça trabalhista, alegou também, preliminar de 

incompetência desta vara, devido o valor da ação; no mérito, afirma o 

caráter administrativo do vínculo contratual com a autora, devidamente 

motivados por excepcional interesse público específico, o que torna 

impossível a concessão do pleito desta. É o relatório. Decido. Tratando-se 

de matéria que independe da produção de outras provas, além daquelas já 

constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Rejeito a preliminar de 

incompetência deste juizado, tendo em vista que o valor da presente 

demanda, se encontra dentro dos parâmetros exigidos por lei, sendo 

assim, não há que se falar em incompetência pelo valor da causa. Rejeito 

a preliminar de prescrição, pois, em demandas contra a Fazenda Pública, 

aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, conforme Decreto n. 

20.910/32: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME 

NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

– PREJUDICIAL DEJULGAMENTO ULTRA PETITA – ACOLHIDA – 

DECOTAMENTO DO ATO SENTENCIAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – 

PRESCRIÇÃO BIENAL – AFASTADA - CONTRATO TEMPORÁRIO – 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e 

§ 2º DA CF – DIREITO AS VERBAS CONSTITUCIONAIS – SALDO DE 

SALÁRIO – FÉRIAS E ADICIONAL DE UM TERÇO – DÉCIMO TERCEIRO 

SALÁRIO – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – ENTENDIMENTO DO STF EM 

REPERCUSSÃO GERAL – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. O Juiz deve decidir o 

mérito nos limites propostos pelas partes (CPC/73, art. 128 e CPC/15, 

art.141, primeira parte), o que demanda sua correção; a sentença ultra 

petita, contudo, não é nula, necessariamente nula, cabendo à instância 

revisora dela decotar eventual excesso.Em demandas contra a Fazenda 

Pública, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, conforme o 

Decreto nº. 20.910/32.O STF firmou o entendimento, de repercussão geral, 

de que o contrato temporário de trabalho com a Administração Pública, 

quando renovado sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o 

acesso ao serviço público via concurso (CF, art. 37, II, e § 2º). As normas 

da CLT não se aplicam quando a relação de trabalho é dada por vínculo 

administrativo; todavia, as verbas de ordem constitucional são 

inafastáveis, por isso o servidor contratado faz jus ao recebimento de 

terço constitucional de férias, saldo de salário e décimo-terceiro. O STF 

firmou jurisprudência no sentido de que a contratação, por tempo 

determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional 

interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 

37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil não gera 

quaisquer efeitos jurídicos válidos, em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço – FGTS (RE 765320, Relator(a): Min. Teori Zavascki, julgado em 

15/9/2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral, publicado em 

23-9-2016).Os valores a serem percebidos deve incidir correção 

monetária, desde o vencimento de cada parcela até a entrada em vigor da 

nova redação do art. 1º F, da Lei nº 9.494/97 (30/6/2009), quando 

deverão ser aplicados os índices empregados à caderneta de poupança 

(TR), até 25/3/2015 e a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E. Já os juros 

moratórios serão os da caderneta de poupança e devidos a partir da 

citação válida.Quando vencida a Fazenda Pública, a verba honorária deve 

ser fixada segundo a apreciação equitativa do juiz, ou seja, em espécie, 

nos termos do § 4º do art. 20 do CPC/73, vigente na época do decisum, 

ora apreciado, observados o grau de zelo profissional, o lugar da 

prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu implemento. 

(Apelação / Remessa Necessária 72524/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 03/07/2017, Publicado no DJE 11/07/2017)”. Passo à análise do 

mérito. É certo que as normas da CLT são inaplicáveis à relação jurídica de 

vínculo administrativo. As contratações temporárias devem observância 

estrita aos requisitos previstos no inciso IX, do art. 37 da Constituição 

Federal, ou seja, a contratação sem concurso deve se dar por tempo 

determinado para atender à necessidade temporária de excepcional 

interesse público, ficando vedada a modalidade quando as atividades a 

serem realizadas, estiverem afetas a cargo público ou quando a 

necessidade passar a ser permanente ou habitual. Em que pese as 

alegações da Requerida, extrai-se dos contratos juntados no ID 2460606 

que o autor foi contratado reiteradamente no período supramencionado. O 

autor foi contratado sucessivamente no período de 2012 - 2014, ou seja, 

por dois anos consecutivos, situação que descaracteriza a contratação 

elencada no dispositivo constitucional supracitado, e, portanto, enseja sua 

nulidade. Em caso análogo se posicionou nesse sentido nosso Tribunal de 

Justiça: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA TRABALHISTA – PRELIMINAR 

– SENTENÇA EXTRA PETITA – CONFIGURADA – MÉRITO – CONTRATO 

TEMPORÁRIO – NULIDADE – DIREITOS CONSTITUCIONAIS TRABALHISTAS 

MÍNIMOS – SALDO DE SALÁRIO – FÉRIAS E ADICIONAL DE UM TERÇO – 

DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS E 

VERBAS CONSTITUCIONAIS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI N° 

8.036/90 – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF – ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE – AUMENTO DO GRAU – SITUAÇÃO FAZVORÁVEL NÃO 

DEMONSTRADA – DEVOLUÇÃO DE MONTANTE RECOLHIDO A TÍTULO DE 

CONTRIBUIÇÃO AO INSS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Conforme dispõe o art. 128, do CPC/1973, “o juiz decidirá a lide 

nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, 

não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte”. O STF 

firmou o entendimento, de repercussão geral, de que o contrato temporário 

de trabalho com a Administração Pública, quando renovado 

sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao serviço 

público via concurso (CRF, art. 37, II, e § 2º). A nulidade do contrato 

temporário de trabalho com a Administração Pública gera para o 

contratado o direito ao levantamento do depósito de FGTS (Lei nº 

8.036/90, art. 19-A). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial, para declarar nulo os contratos realizados, bem 

como para condenar a Requerida ao pagamento do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço referente ao período efetivamente trabalhado, valor 

este que deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 

1º, § 2º, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida. Sem 

custas e sem honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo 

em vista que o direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 496, § 3º, CPC). Após o transito em julgado, arquivem-se os 

autos. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Dione Maikon Quintão 

da Silva Juiz Leigo Vistos em correição. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 24 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002180-10.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANI CASTRILLON LARA VEGGI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENAULT DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBADILO SILVA CARVALHO OAB - MT24051-A (ADVOGADO(A))

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002180-10.2019.8.11.0006. REQUERENTE: CRISTIANI CASTRILLON LARA 

VEGGI REQUERIDO: SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA, 

RENAULT DO BRASIL S.A VISTOS ETC. Dispensado o relatório na forma 

do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE 
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REPARAÇÃO POR DANOS C/C COM DANOS MORAIS promovida por 

CRISTIANI CASTRILLON LARA VEGG em desfavor de ESTAÇÃO 

RENAULT - SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA e 

RENAULT DO BRASIL S/A, alegando que que em 21/07/2017 adquiriu o 

veículo RENAULT/DUSTER OROCH DYNAMIQUE, 2017/2018, Placa 

OBE-2177 junto a requerida. Afirma que em menos de dois meses o 

veículo começou a apresentar vícios reincidentes, havendo registro de 

várias ordens de serviço. Segue relatando que o veículo está parado no 

pátio da Estação Renault desde 21/03/2019 para substituição da caixa de 

direção. Ressalta que o carro entrou guinchado na concessionária em 

21/03/2019 e que, apesar de contatar o SAC da Fabricante RENAULT, ora 

corré, ficou a pé, e não teve retorno satisfatório. REJEITO o pedido de 

incompetência dos Juizados Especiais suscitado pelo Requerido RENAULT 

DO BRASIL S/A, 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, é possível comprovar a semelhança das assinaturas, 

independentemente da realização de prova pericial, razão pela qual, 

REJEITO a preliminar 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. Quanto aos 

argumentos apresentados pela Requerente ao pedido de ressarcimento 

dos valores gastos com o conserto do veículo e gastos oriundos devido 

ao problema do automóvel, estes não devem prosperar, pois, não foi 

acostado pela parte Requerente a este processo, um lastro probatório 

suficiente, que justificasse uma condenação de danos materiais no valor 

de 10.000,00 (dez mil reais). Uma condenação a título de dano material só 

plausível, diante da demonstração efetiva do prejuízo sofrido pela parte, 

através de recibos, notas fiscais, dentre outros documentos que 

demostrem a cristalinidade dos danos sofridos, o que não se encontra 

presente, nesta demanda. Em relação ao pedido de danos morais, estes 

merecem prosperar. Tratando-se de responsabilidade objetiva, cumpre, de 

regra, ao consumidor, demonstrar o fato, o prejuízo e o nexo de 

causalidade. Contudo, na hipótese vertente, como se trata de indenização 

por DANOS MORAIS, eis que não se depreende qualquer dano material, 

basta à vítima demonstrar a existência de ato capaz de lhe provocar abalo 

psicológico, de forma a influenciar negativamente em sua esfera íntima, 

além da normalidade. Nesse passo, verifica-se que a falha na prestação 

do serviço e o defeito apresentado no produto é fato suficiente a ensejar 

frustração, constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes 

cotidianas a que somos todos suscetíveis. Evidencia-se o prejuízo moral 

pela dor e sofrimento ocasionados à vítima pelo evento. Colocando a 

questão em termos de maior amplitude, Savatier oferece uma definição de 

dano moral como “qualquer sofrimento humano que não é causado por 

uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vitima, à 

sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao 

seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, as suas 

afeições etc”. (Traité de la Responsabilité civile, vol. II, n. 525). Subsiste, 

pois, o dever do Requerido indenizar a parte Autora, cabendo a este Juízo 

fixar a indenização por dano moral atendendo os princípios da 

razoabilidade, da capacidade econômica da ré e da exemplaridade. Neste 

quadrante, averbe-se que se entende devido o dano moral, que deve 

atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve 

ser observada a capacidade econômica do atingido e também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para 

a fixação do valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as 

circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a 

condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia 

de sancionamento ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª 

ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, 

conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte Autora deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento 

causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em 

tela, tendo em vista as posses dos ofensores e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo: prudência e severidade. Sopesando 

tais critérios, tenho como razoável o valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda 

como punição aos Reclamados. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO julgar PERCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, para: a) CONDENAR os 

Requeridos solidariamente ao pagamento a título de danos morais o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil Reais), acrescidos de juros pelo INPC , desde a 

citação (art. 405 e 406 CC) e correção monetária a partir dessa decisão 

(Súmula 362 STJ). 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. 

Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 24 de fevereiro 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002752-63.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERNANDES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002752-63.2019.8.11.0006. REQUERENTE: EURIPEDES FERNANDES 

RIBEIRO REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL proposta por EURIPEDES FERNANDES 

RIBEIRO em desfavor do MUNICIPIO DE CÁCERES, alegando que em foi 

protestada dívida em seu nome de forma indevida, vez que vendeu o 

imóvel a terceiro e este adimpliu o débito; que há duplicidade de inscrições 

sobre o mesmo imóvel, bem este que deu origem à dívida protestada de 

forma supostamente indevida. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O Município, sem sede de 

contestação argumentou no sentido de que da simples leitura dos 

documentos (evento nº. 20185366) acostados pelo Autor é possível 

extrair que os débitos quitados pelo Sr. Teodoro Brailowsky Fernandes e 

as dívidas protestadas em nome do Requerente são oriundos de imóveis 

diferentes. Em outras palavras, o crédito fazendário protestado é diverso 

daquele que foi adimplido pelo terceiro supracitado. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Nos termos do artigo 37, §6º da Constituição 

Federal, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito publico é 

objetiva, respondendo pelos danos causados por seus agentes a 

terceiros, independente de culpa. 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 

e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, 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 
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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$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

CONFIRMAR a liminar deferida nos autos; b) DECLARAR nula a Dívida 

Ativa sob protocolo 233451, nº do título 2019/2718, protestado junto ao 

Cartório do Terceiro Ofício da Comarca de Cáceres-MT; c) CONDENAR a 

reclamada a pagar aos reclamantes, a título de danos morais, a 

importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), total, corrigida monetariamente 

pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação, e assim o faço com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 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. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 21 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001955-87.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA KATHERYNE COELHO DE LARA 02730905189 (REQUERENTE)

PAMELLA KATHERYNE COELHO DE LARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

POLLYANA ASSUNÇÃO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001955-87.2019.8.11.0006. REQUERENTE: PAMELLA KATHERYNE 

COELHO DE LARA 02730905189, PAMELLA KATHERYNE COELHO DE 

LARA REQUERIDO: POLLYANA ASSUNÇÃO VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a 

fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. Versam os autos sobre 

pedido de cobrança de nota promissória no valor de R$ 250,00 (duzentos 

e cinquenta reais), vencidas e não paga. Volto-me ao mérito da causa. 

Apresenta-se viável a pretensão da Autora. Designada audiência de 

conciliação, a parte requerida não compareceu apesar de devidamente 

intimada, devendo-se decretar a revelia, na forma do art. 20 da Lei n.º 

9.099/95. Há prova dos fatos constitutivos do alegado pela Reclamante. 

Os fatos narrados pelo autor podem ser verificados pela nota promissória 

devidamente munida dos dados da Reclamada e assinada. De outro lado, 

não houve qualquer impugnação pela parte ré, de sorte que a procedência 

é medida que se impõe. Em sendo assim, as provas do feito e o silêncio do 

requerido conduzem necessariamente à procedência dos pedidos da 

inicial, nos termos do art. art. 487, I CPC, ou seja, para condenar a parte 

requerida a pagar a autora, o valor de R$ 379,22 (trezentos e setenta e 

nove reais e vinte e dois centavos), acrescidos de juros e correção 

monetária. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

(a) JULGAR PROCEDENTE o pedido da autora, a teor do art. art. 487, I 

CPC, para condenar a parte requerida POLLYANA ASSUNÇÃO a indenizar 

a parte autora PAMELLA KATHERYNE COELHO DE LARA, de R$ 379,22 

(trezentos e setenta e nove reais e vinte e dois centavos), acrescidos de 

juros e correção monetária, acrescidos de juros e correção monetária. 

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. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 24 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002701-52.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER ALESSANDRO RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002701-52.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ROGER ALESSANDRO 

RODRIGUES PEREIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A., ZURICH 

MINAS BRASIL SEGUROS S.A. VISTOS ETC. Dispensado o relatório na 

forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. Trata-se de 

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c REPETIÇÃIO DE 

INDÉBITO promovida por ROGER E ALESSANDRO RODRIGUES PEREIRA 

em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. e ZURICH MINAS BISIL 

SEGUROS S/A, alegando que em 04.02.2017, adquiriu um aparelho celular 

IPHONE 7 32GB PRETO, e na mesma oportunidade, seguro para proteção 

do seu bem. Alega que seu produto, em 29.03.2019, sofreu queda que 

ocasionou a inoperabilidade do aparelho celular, tornando-se impróprio 

para o uso, oportunidade em que entrou em contato com a seguradora 

solicitando a abertura do sinistro, no entanto, foi informado que apesar de 

confirmar a existência da contratação de um seguro, não realizaria o 

pagamento do prêmio contratado visto que o seguro havia sido cancelado. 

Inconformado, o autor propôs a presente demanda, requerendo a 

condenação da ré para restituição dos valores pagos no reparo do 

aparelho celular, a devolução em dobro de supostos descontos de prêmio 

após o cancelamento do seguro, bem como indenização por danos morais 

De plano, passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, tendo em vista que a 

matéria debatida não necessita de instrução probatória. A Requerida 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. atribui a responsabilidade à seguradora, 

suscitando preliminar de ilegitimidade passiva a qual rejeito, pois, como 

comerciante, compõe a cadeia de fornecedores, sendo sua 

responsabilidade solidária e objetiva, conforme disciplinada pelo CDC. 

Ademais, foi a mesma que terceirizou o serviço à transportadora. 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 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez, criando em seu desfavor a 

responsabilidade extracontratual. Nos termos do artigo 12 do CDC, a 

responsabilidade das Requeridas é objetiva, respondendo pelos danos 

causados ao consumidor, independente de culpa. Portanto, o presente 

caso faz jus às hipóteses do artigo 18 do CDC: substituição do produto 

por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou 

devolução do valor pago. Assim entendo que o valor pago pelo produto 

deve ser restituído, a título de danos materiais, de forma simples, pois não 
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preenche os requisitos elencados no parágrafo único do artigo 42 do CDC. 

Quanto aos danos morais, os transtornos ultrapassaram o mero dissabor. 

Houve descaso com o consumidor sugerindo a invocação da função 

dissuasória da responsabilidade civil. 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. Restando evidente 

a conduta abusiva praticada pelas promovidas, impõe-se a condenação 

desta ao ressarcimento do valor, em dobro, referente às cobranças 

indevidas. 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 as Requeridas a RESTITUIREM, solidariamente, o valor 

de R$ 930 (novecentos e trinta reais), a título de danos materiais, valor 

este que deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 

1º, § 2º, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida; b) 

CONDENAR as reclamada a restituirem ao reclamante o valor de R$ 599,76 

(quinhentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos), corrigidos 

monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação válida; c) CONDENAR as Requeridas a pagarem, 

solidariamente, a título de danos morais o valor total de R$ 3.000,00 (três 

mil Reais), acrescidos de juros pelo INPC, desde a citação (art. 405 e 406 

CC) e correção monetária a partir dessa decisão (Súmula 362 STJ). 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. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 24 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002197-46.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOZENIL GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002197-46.2019.8.11.0006. REQUERENTE: SOZENIL GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por SOZENIL GOMES DA SILVA contra o 

MUNICÍPIO DE CÁCERES, na qual pugna pelo pagamento do adicional de 

insalubridade, sob o fundamento de que o autor exerce a função de 

auxiliar de enfermagem, estando exposto diariamente a risco de contágio 

por agentes biológicos e doenças infectocontagiosas. O Requerido 

apresentou contestação argumentando inexistência de previsão legal 

quanto ao pedido da autora. Em análise aos autos, entendo que é caso de 

procedência do pedido. No tocante ao direito do adicional de remuneração 

às atividades insalubres previsto expressamente no art. 7º, XXIII da 

Constituição da República de 1988, trata-se de norma de eficácia limitada, 

ou seja, de aplicação mediata, indireta e reduzida, necessitando de lei 

infraconstitucional que discipline e regulamente a sua aplicabilidade. A 

citada norma constitucional é regulada, em âmbito municipal, pela Lei 

Complementar 94/2011, na qual reconhece o direito de adicional de 

insalubridade para os casos em que a atividade exponha o servidor a 

risco, conforme segue: “Art. 166. Os servidores que trabalham em locais 

insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco 

de atividade, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo 

efetivo, na forma da Lei. § 1º A eliminação ou neutralização da 

insalubridade ocorrerá: I – Com a adoção de medias que conservem o 

ambiente o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância. II – com o 

fornecimento gratuito pela Administração Pública Municipal, e a utilização 

de equipamento de proteção individual ao servidor, que diminuam a 

intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. §2º O exercício do 

trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância 

estabelecidos em lei local ou consoante as normas estabelecidas pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a percepção de adicional 

respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 

10% (dez por cento) do valor do salário base de acordo com a 

classificação nos graus máximo, médio e mínimo.” Em interpretação literal 

do dispositivo municipal, pode-se concluir que, na ausência de legislação 

local específica que complemente a respectiva norma legislativa, há a 

possibilidade do preenchimento da respectiva lacuna pelas disposições 

estabelecidas pelo Ministério de Trabalho e Emprego que tratam sobre a 

matéria. Diante disso, é aplicável ao caso a Norma Regulamentadora nº 15 

do Ministério do Trabalho, especificamente o seu anexo nº 14 na qual 

define as atividades que fazem jus ao adicional de insalubridade, 

conforme segue: “NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES (...) 

15.2 O exercício de trabalho em condições de insalubridade, de acordo 

com os subitens do item anterior, assegura ao trabalhador a percepção de 

adicional, incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a: (...) 

15.2.2 20% (vinte por cento), para insalubridade de grau médio; (...)” 

“ANEXO N.º 14 (Aprovado pela Portaria SSST n.º 12, de 12 de novembro 

de 1979) AGENTES BIOLÓGICOS Relação das atividades que envolvem 

agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação 

qualitativa. (...) Trabalhos e operações em contato permanente com 

pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em: - hospitais, 

serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação 

e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, 

bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não 

previamente esterilizados); (...)” Do laudo pericial acostado no ID 

19201512, resta caracterizada a insalubridade em grau médio (20%) pela 

exposição da parte autora a risco biológico de forma habitual e 

permanente. Desse modo, concluindo o laudo pericial como insalubre o 

ambiente laboral e os agentes biológicos manuseados pela parte autora, 

bem como estando enquadradas e configuradas como insalubres de grau 

médio as respectivas atividades na NR 15 - anexo 14, é de se reconhecer 

o direito ao pagamento do adicional de insalubridade à parte enquanto 

perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde. Assim também, 

deve o Município ser obrigado a fornecer os equipamentos de proteção 

individual, sendo certo que uma vez constatada sua eficácia para o 

resguardo da saúde do servidor, o pagamento do adicional poderá ser 

suspenso. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência: Ementa: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE. ENFERMEIRA. PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE. 

RECURSO DESPROVIDO. 01. Comprovado que as atividades habituais do 

servidor são nocivas à saúde, tem ele direito ao adicional de insalubridade 

nos termos da legislação do ente federado a que se encontrar vinculado. 

02. Não prevendo a lei a incorporação aos vencimentos do servidor, o 

adicional de insalubridade é devido enquanto perdurarem as condições de 

trabalho nocivas à saúde. O pagamento poderá ser suspenso, entre 

outras situações, quando comprovados o uso de equipamento de 

proteção individual e a sua eficácia para o resguardo da saúde do 

servidor. (TJ-SC - Apelação Cível AC 20120115580 SC 2012.011558-0 

(Acórdão), Data de publicação: 27/08/2012). Quanto ao termo inicial do 

pagamento, este deve ocorrer da data de elaboração do laudo pericial, 

conforme entendimento sedimentado pelo TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - PLEITO 

DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL - 

PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - LAUDO PERICIAL ATESTANDO A 

INSALUBRIDADE - TERMO INICIAL - DATA DA ELABORAÇÃO DO LAUDO - 

CORREÇÃO MONETÁRIA- RETIFICADA - APELO DESPROVIDO - 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. [...]Após análise empírica, se o 

laudo pericial não dá margens para dúvidas acerca da necessidade 

concreta da inclusão do adicional de insalubridade de grau médio nos 

vencimentos do interessado e se a lei do ente municipal confere, 

expressamente, o direito para aqueles que se encontrem em determinada 
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situação insalubre, resta incontroversa a exigibilidade do mesmo.2 – 

{...}(Apelação / Remessa Necessária 7611/2016, Desa. Maria Aparecida 

Ribeiro, primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 

17/04/2017, Publicado no DJE 16/05/2017).2. A jurisprudência do STJ 

entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado 

ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a questão 

submetidos os Servidores. Assim, "não cabe seu pagamento pelo período 

que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, 

devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em 

épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial 

atual." (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 

DJe24.11.2015).3.."[...]As condenações impostas à Fazenda Pública de 

natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de 

correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da 

Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. 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 n. 

11.960/2009). (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

primeira seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).4. Recurso 

d e s p r o v i d o . 5 .  S e n t e n ç a  p a r c i a l m e n t e  r e t i f i c a d a .  ( N . U 

0011649-44.2012.8.11.0006, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

07/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018) Isso posto, e por tudo mais que 

nos autos consta, DECIDO: a) JULGAR PROCEDENTE o pedido com fulcro 

no art. 487, I do CPC/15 c/c art. 166 da Lei Complementar Municipal nº 

94/2011 para condenar o Município de Cáceres –MT a: pagar o adicional 

de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base da 

servidora desde Outubro de 2015, até enquanto perdurarem as condições 

de trabalho nocivas à saúde; b) Os valores pretéritos devem ser 

atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADISs 

4.425/DF e 4.357/DF; c) Deixo de condenar em custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; d) 

Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença, forte no art. 

496, §3º, I do CPC/15; e) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão 

da Silva Juiz Leigo Vistos, em correição. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito CÁCERES, 24 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002827-05.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALVENARG PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DORRIGUETTE DE OLIVEIRA OAB - MT0015336A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002827-05.2019.8.11.0006. REQUERENTE: VALVENARG PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: UNEMAT Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por VALVENARG PEREIRA 

DA SILVA em face da UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

alegando que realizou com a Requerida contratos temporários, 

reiteradamente, no período do ano de 2013 à 2014. Argumenta que, tendo 

em vista as sucessivas contratações, estas perderam a excepcionalidade 

da temporalidade, razão pela qual entende nulo tais contratos. Requer a 

nulidade dos contratos e consequente condenação da Requerida ao 

pagamento do FGTS. A Requerida, por sua vez, no mérito, afirma o caráter 

administrativo do vínculo contratual com a autora, devidamente motivados 

por excepcional interesse público específico, o que torna impossível a 

concessão do pleito desta. É o relatório. Decido. Tratando-se de matéria 

que independe da produção de outras provas, além daquelas já 

constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. É certo que as normas 

da CLT são inaplicáveis à relação jurídica de vínculo administrativo. As 

contratações temporárias devem observância estrita aos requisitos 

previstos no inciso IX, do art. 37 da Constituição Federal, ou seja, a 

contratação sem concurso deve se dar por tempo determinado para 

atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, 

ficando vedada a modalidade quando as atividades a serem realizadas, 

estiverem afetas a cargo público ou quando a necessidade passar a ser 

permanente ou habitual. Em que pese as alegações da Requerida, 

extrai-se dos contratos juntados no ID 20271024 que o autor foi 

contratado reiteradamente no período supramencionado. O autor foi 

contratado sucessivamente no período de 2013 - 2014, ou seja, situação 

que descaracteriza a contratação elencada no dispositivo constitucional 

supracitado, e, portanto, enseja sua nulidade. Em caso análogo se 

posicionou nesse sentido nosso Tribunal de Justiça: CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA TRABALHISTA – PRELIMINAR – SENTENÇA EXTRA PETITA – 

CONFIGURADA – MÉRITO – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – 

DIREITOS CONSTITUCIONAIS TRABALHISTAS MÍNIMOS – SALDO DE 

SALÁRIO – FÉRIAS E ADICIONAL DE UM TERÇO – DÉCIMO TERCEIRO 

SALÁRIO – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS E VERBAS 

CONSTITUCIONAIS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI N° 8.036/90 – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF – ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE – AUMENTO DO GRAU – SITUAÇÃO FAZVORÁVEL NÃO 

DEMONSTRADA – DEVOLUÇÃO DE MONTANTE RECOLHIDO A TÍTULO DE 

CONTRIBUIÇÃO AO INSS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Conforme dispõe o art. 128, do CPC/1973, “o juiz decidirá a lide 

nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, 

não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte”. O STF 

firmou o entendimento, de repercussão geral, de que o contrato temporário 

de trabalho com a Administração Pública, quando renovado 

sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao serviço 

público via concurso (CRF, art. 37, II, e § 2º). A nulidade do contrato 

temporário de trabalho com a Administração Pública gera para o 

contratado o direito ao levantamento do depósito de FGTS (Lei nº 

8.036/90, art. 19-A). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial, para declarar nulo os contratos realizados, bem 

como para condenar a Requerida ao pagamento do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço, acrescido a multa de 40% (quarenta por cento), 

referente ao período efetivamente trabalhado, valor este que deverá ser 

corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 

6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida. Sem custas e sem 

honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 

496, § 3º, CPC). Após o transito em julgado, arquivem-se os autos. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz 

Leigo Vistos em correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 24 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002181-92.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL RAMOS ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL SANTOS MARTINEZ OAB - MS23321 (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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002181-92.2019.8.11.0006. REQUERENTE: GABRIEL RAMOS ANTUNES 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS ETC. Dispensado o 
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relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE 

FAZER E COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por GABRIEL 

RAMOS ANTUNES em face de VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A, alegando 

que ser titular da linha telefônica n. (65) 99668-6663, tendo contratado o 

plano “vivo controle digital ilimitado 3GB de internet móvel”, pelo valor 

mensal de R$ R$59,99 (cinquenta e nove reais e noventa e nove 

centavos) mensais. Contudo, alega que no mês de outubro/2018 a central 

de vendas da Empresa Telefônica entrou em contato via telefone com o 

Requerente, oferecendo-lhe melhorias no pacote de dados de internet. O 

vendedor afirmou que, pelo fato de o Requerente ser um cliente muito 

antigo da Requerida, seria ofertado a ele (Requerente) um “upgrade” de 

3GB para 8GB de internet móvel por apenas R$99,99(noventa e nove 

reais e noventa e nove centavos) por mês. Ocorre que a fatura do mês de 

novembro de 2018 foi gerada no valor de R$523,66 (quinhentos e vinte e 

três reais e sessenta e seis centavos) e do mês de dezembro o valor de 

R$258,39 (duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos), 

valor acima do valor contratado. 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 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 a 

cobrança é devida, pois em conformidade com o contrato e regulamento 

do plano. 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. 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$ 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. 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 liminar proferida nos autos; b) DETERMINAR 

que a reclamada faça a retificação das faturas dos meses de 11/2018 e 

12/2018 para o valor de R$99,00 (noventa e nove reais e noventa e nove 

centavos) e bem como, seja retornado o antigo plano de telefonia móvel, 

qual seja, VIVO CONTROLE DIGITAL – 3GB ILIM; c) CONDENAR, a título de 

danos morais, a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., 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. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 21 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002397-53.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA NEVES GONCALVES (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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002397-53.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE MARIA NEVES 

GONCALVES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JOSÉ MARIA NEVES 

GONÇALVES em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A, alegando que 

não reconhece o débito com a Requerida que originou a inscrição de 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 incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe gravação de áudio, onde a parte 

autora confirma a contratação do plano telefônico, bem como, confirma 

todos os seus dados pessoais, afastando assim, qualquer possibilidade 

de fraude. 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, não havendo necessidade de realização de 

perícia grafotécnica. Assim, não há falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta está 

no agir da parte Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. 

Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 
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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. Acolho pedido contraposto da parte Reclamada, no 

intuito de condenar a autora a pagar ao Reclamado o montante de R$ 

169,42 (cento e sessenta e nove reais e quarenta e dois 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. Dione Maikon Quintão 

da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 18 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002902-44.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002902-44.2019.8.11.0006. REQUERENTE: SUELI FRANCISCA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por SUELI FRANCISCA DA SILVA em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERCIA, alegando 

que no dia 24/09/20018 teve o fornecimento de energia suspenso sem 

prévio aviso. Ademais, não havia débitos em aberto. 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. Neste contexto, caberia ao Requerido 

comprovar a regularidade da suspensão do serviço ou que não o tenha 

realizado. O Requerido sustenta em sua contestação que a suspensão do 

serviço, se deu pelo motivo de a autora estar com fatura em aberto. Os 

comprovantes de pagamentos juntados pela autora demonstram que a 

mesma não esteve inadimplente com a Requerida, sendo totalmente 

arbitrário o ato de suspensão do fornecimento. 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 corte indevido de energia elétrica em sua residência 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$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos 

morais, a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; 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. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 24 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002868-69.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LIANE EGUES MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERALDO VIEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT0016024A 

(ADVOGADO(A))

ARTHUR PEREIRA CAIXETA OAB - MT22224/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALMEIDA OURIVES SILVA OAB - MT17091/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002868-69.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LIANE EGUES MIRANDA 

REQUERIDO: AYMORE, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Conforme é possível identificar na ata de audiência, realizada na data de 

04 de julho de 2019, as partes realizaram acordo. Tendo a parte 

Requerente juntado aos autos o comprovante de pagamento do acordo ID 

22295762. Assim, homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, a transação celebrada entre as partes, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. 

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 
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de estilo. Dispensada a intimação das partes e seus patronos nos termos 

do artigo 914 da CNGC. Dione Miakon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002349-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CÁCERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002349-31.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CARLOS ROBERTO 

CARDOSO REQUERIDO: MUNICIPIO DE CÁCERES Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 

ajuizada por CARLOS ROBERTO CARDOSO, contra o MUNICÍPIO DE 

CÁCERES, na qual pugna pelo pagamento do adicional de insalubridade, 

sob o fundamento de que o autor exerce a função de Técnica em 

Efermagem, estando exposta diariamente a risco de contágio por agentes 

biológicos e doenças infectocontagiosas. O Requerido apresentou 

contestação argumentando inexistência de previsão legal quanto ao 

pedido da autora. Em análise aos autos, entendo que é caso de 

procedência do pedido. No tocante ao direito do adicional de remuneração 

às atividades insalubres previsto expressamente no art. 7º, XXIII da 

Constituição da República de 1988, trata-se de norma de eficácia limitada, 

ou seja, de aplicação mediata, indireta e reduzida, necessitando de lei 

infraconstitucional que discipline e regulamente a sua aplicabilidade. A 

citada norma constitucional é regulada, em âmbito municipal, pela Lei 

Complementar 94/2011, na qual reconhece o direito de adicional de 

insalubridade para os casos em que a atividade exponha o servidor a 

risco, conforme segue: “Art. 166. Os servidores que trabalham em locais 

insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco 

de atividade, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo 

efetivo, na forma da Lei. § 1º A eliminação ou neutralização da 

insalubridade ocorrerá: I – Com a adoção de medias que conservem o 

ambiente o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância. II – com o 

fornecimento gratuito pela Administração Pública Municipal, e a utilização 

de equipamento de proteção individual ao servidor, que diminuam a 

intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. §2º O exercício do 

trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância 

estabelecidos em lei local ou consoante as normas estabelecidas pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a percepção de adicional 

respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 

10% (dez por cento) do valor do salário base de acordo com a 

classificação nos graus máximo, médio e mínimo.” Em interpretação literal 

do dispositivo municipal, pode-se concluir que, na ausência de legislação 

local específica que complemente a respectiva norma legislativa, há a 

possibilidade do preenchimento da respectiva lacuna pelas disposições 

estabelecidas pelo Ministério de Trabalho e Emprego que tratam sobre a 

matéria. Diante disso, é aplicável ao caso a Norma Regulamentadora nº 15 

do Ministério do Trabalho, especificamente o seu anexo nº 14 na qual 

define as atividades que fazem jus ao adicional de insalubridade, 

conforme segue: “NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES (...) 

15.2 O exercício de trabalho em condições de insalubridade, de acordo 

com os subitens do item anterior, assegura ao trabalhador a percepção de 

adicional, incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a: (...) 

15.2.2 20% (vinte por cento), para insalubridade de grau médio; (...)” 

“ANEXO N.º 14 (Aprovado pela Portaria SSST n.º 12, de 12 de novembro 

de 1979) AGENTES BIOLÓGICOS Relação das atividades que envolvem 

agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação 

qualitativa. (...) Trabalhos e operações em contato permanente com 

pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em: - hospitais, 

serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação 

e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, 

bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não 

previamente esterilizados); (...)” Do laudo pericial acostado no ID 

22521248, resta caracterizada a insalubridade em grau médio (40%) pela 

exposição da parte autora a risco biológico de forma habitual e 

permanente. Desse modo, concluindo o laudo pericial como insalubre o 

ambiente laboral e os agentes biológicos manuseados pela parte autora, 

bem como estando enquadradas e configuradas como insalubres de grau 

médio as respectivas atividades na NR 15 - anexo 14, é de se reconhecer 

o direito ao pagamento do adicional de insalubridade à parte enquanto 

perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde. Assim também, 

deve o Município ser obrigado a fornecer os equipamentos de proteção 

individual, sendo certo que uma vez constatada sua eficácia para o 

resguardo da saúde do servidor, o pagamento do adicional poderá ser 

suspenso. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência: Ementa: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE. ENFERMEIRA. PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE. 

RECURSO DESPROVIDO. 01. Comprovado que as atividades habituais do 

servidor são nocivas à saúde, tem ele direito ao adicional de insalubridade 

nos termos da legislação do ente federado a que se encontrar vinculado. 

02. Não prevendo a lei a incorporação aos vencimentos do servidor, o 

adicional de insalubridade é devido enquanto perdurarem as condições de 

trabalho nocivas à saúde. O pagamento poderá ser suspenso, entre 

outras situações, quando comprovados o uso de equipamento de 

proteção individual e a sua eficácia para o resguardo da saúde do 

servidor. (TJ-SC - Apelação Cível AC 20120115580 SC 2012.011558-0 

(Acórdão), Data de publicação: 27/08/2012). Quanto ao termo inicial do 

pagamento, este deve ocorrer da data de elaboração do laudo pericial, 

conforme entendimento sedimentado pelo TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - PLEITO 

DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL - 

PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - LAUDO PERICIAL ATESTANDO A 

INSALUBRIDADE - TERMO INICIAL - DATA DA ELABORAÇÃO DO LAUDO - 

CORREÇÃO MONETÁRIA- RETIFICADA - APELO DESPROVIDO - 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. [...]Após análise empírica, se o 

laudo pericial não dá margens para dúvidas acerca da necessidade 

concreta da inclusão do adicional de insalubridade de grau médio nos 

vencimentos do interessado e se a lei do ente municipal confere, 

expressamente, o direito para aqueles que se encontrem em determinada 

situação insalubre, resta incontroversa a exigibilidade do mesmo.2 – 

{...}(Apelação / Remessa Necessária 7611/2016, Desa. Maria Aparecida 

Ribeiro, primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 

17/04/2017, Publicado no DJE 16/05/2017).2. A jurisprudência do STJ 

entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado 

ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a questão 

submetidos os Servidores. Assim, "não cabe seu pagamento pelo período 

que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, 

devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em 

épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial 

atual." (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 

DJe24.11.2015).3.."[...]As condenações impostas à Fazenda Pública de 

natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de 

correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da 

Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. 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 n. 

11.960/2009). (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

primeira seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).4. Recurso 

d e s p r o v i d o . 5 .  S e n t e n ç a  p a r c i a l m e n t e  r e t i f i c a d a .  ( N . U 

0011649-44.2012.8.11.0006, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

07/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018) Isso posto, e por tudo mais que 

nos autos consta, DECIDO: a) JULGAR PROCEDENTE o pedido com fulcro 

no art. 487, I do CPC/15 c/c art. 166 da Lei Complementar Municipal nº 

94/2011 para condenar o Município de Cáceres –MT a: pagar o adicional 

de insalubridade de 40% (vinte por cento) sobre o vencimento base do 

servidor desde a data de elaboração do laudo Pericial até enquanto 

perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde; b) Os valores 

pretéritos devem ser atualizados monetariamente na forma da modulação 

de efeitos das ADISs 4.425/DF e 4.357/DF; c) Deixo de condenar em 
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custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95; d) Processo não sujeito ao reexame necessário de 

sentença, forte no art. 496, §3º, I do CPC/15; e) Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 25 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004274-28.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO LUIS DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004274-28.2019.8.11.0006. REQUERENTE: TIAGO LUIS DE ANDRADE 

REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

proposta por TIAGO LUIZ DE ANDRADE em desfavor de LOJAS RENNER, 

alegando que não contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta 

inseriu seu nome no cadastro restritivo de por um débito no valor de R$ 

762,04 (setecentos e sessenta e dois reais e quatro centavos). 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 trata-se de excesso de burocracia incompatível 

com o rito do juizado especial. Ademais, o documento juntado é hábil a 

comprovar a negativação pela Requerida. 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. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE 

TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO NOME DA 

AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pelo Reclamado. 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 não comprovou a 

contratação a justificar a cobrança e consequente restrição. Logo, o 

Requerido não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo 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) CONFIRMAR a liminar proferida nos autos; 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. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 27 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1005349-05.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO KLEIN DIAS OAB - MT0017559A (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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005349-05.2019.8.11.0006. REQUERENTE: SAMUEL DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por SAMUEL DOS SANTOS em desfavor 

de TELEFONICA BRASIL S/A, alegando que não contratou os serviços da 

Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de 

débito. 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 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 sede contestação, o Requerido apontou a 

necessidade de realização de perícia em um aúdio perícia. Entretanto, no 

presente caso, as provas juntadas aos autos são sufucientes para 

correta elucidação do caso, assim sendo, REJEITO a preliminar. 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. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO 

NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pelo Reclamado. 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. Logo, a 

Requerida não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo 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) CONFIRMAR a liminar proferida nos autos; 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. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 27 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005786-46.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOELSON CRUZ DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCILENE LIRA CEBALHO OAB - RO7983 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005786-46.2019.8.11.0006. REQUERENTE: SEBASTIAO JOELSON CRUZ 

DE CAMPOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por SEBASTIÃO JOELSON CRUZ DE 

CAMPOS em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que não 

contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de crédito por um débito que desconhece. 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. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que a empresa Requerida apresentou gravação 

de um diálogo travado entre o autor e o atendente da empresa reclamada, 

onde o autor contrata o plano que julgou mais vantajoso a época, 

confirmando todos os seus dados pessoais. Sendo assim, caem por terra 

todos os argumentos trazidos em sede exordial pela parte autora. Desta 

forma, há evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva 

da consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até o 

vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor da 

Autora. 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: 

Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, revogo a decisão liminar 

proferida nos autos, nos termos do art. 487, I CPC; 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. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 29 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006716-64.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL RONDON GARCIA (REQUERENTE)

EDIL DOS SANTOS GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006716-64.2019.8.11.0006. REQUERENTE: EDIL DOS SANTOS GARCIA, 

EMANUEL RONDON GARCIA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR C/C 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS proposta por EDIAL DOS SANTOS 

FILHO e EMANUEL RONDON GARCIA em desfavor de VIVO – TELEFÔNICA 

S.A., alegando que a linha telefônica com o número (65) 9.9989-1810, do 

qual faz parte de um plano família, foi suspendida, mesmo sem qualquer 

débito em aberto. Aduz que mesmo ao entrar em contato com a reclamada, 

não obteve êxito 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. Neste contexto, caberia ao Requerido 

comprovar a regularidade da suspensão do serviço ou que não o tenha 

realizado. Evidente a falha na prestação de serviço ofertado pela 

Requerida. 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 suspensão 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$ 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) 

CONFIRMAR a liminar deferida nos autos; b) CONDENAR a reclamada a 

pagar a cada uma das partes reclamantes, 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. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 
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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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 29 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005576-92.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA MACIEL DE CAMPOS ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005576-92.2019.8.11.0006. REQUERENTE: CARMELITA MACIEL DE 

CAMPOS ARRUDA REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE CARTÃO DE 

CRÉDITO C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO COM REPARAÇÃO DE 

DANOS MATERIAIS, MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA, proposta por CARMELITA MACIEL DE CAMPOS ARRUDA em 

desfavor de BANCO DAYCOVAL S.A, informando que contraiu junto ao 

banco Requerido um empréstimo consignado e mesmo após atingir o valor 

acordado do empréstimo o reclamado continua a efetuar descontos 

diretamente da folha de pagamento da Requerente. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 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 trouxe aos autos contrato entabulado entre 

as partes, cuja assinatura é idêntica à assinatura dos demais documentos 

juntados à inicial. Assim sendo, os argumentos trazidos pela autora em 

sede exordial, não se sustentam, haja vista, que a mesma teve total 

ciência dos termos, dos valores contratados, quantidade de parcelas a 

serem descontadas e também a margem de juros aplicadas ao referido 

contrato. Desta forma, não há qualquer vicitude no contrato em comento, 

passível de intervensão judicial, já que quando a parte autora buscou os 

serviços da hora reclamada, não houve objeções em receber e aceitar 

aquilo que lhe foi ofertado. Mas com o passar do tempo, demonstra sua 

irrisignação fundada em argumentos insólidos. Á presente demanda a meu 

ver, beira a litigância de má-fé processual por parte da Requerente. Que 

outrora contratou determinado valor, sob a modalidade de descontos em 

folha e com o passar do tempo quer se desvincular de uma obrigação 

assumida por ela mesma. 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: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC; 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. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE OLIVEIRA CÁCERES, 29 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002831-42.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LINCOLN MAURICIO BENEVIDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HONORIO GONCALVES DOS ANJOS NETO OAB - MT18310-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002831-42.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LINCOLN MAURICIO 

BENEVIDES DE SOUZA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos 

etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS proposta por LINCOLN MAURICIO BENEVIDES DE SOUZA em 

desfavor de GOL LINHAS AÉREAS S/A, alegando ter adquirido passagens 

aéreas, junto à empresa ora ré, para o trecho Florianopolis - Cuiabá, com 

voo de conexão em Guarulhos/SP, embarque previsto para o dia 

29.04.2019 às 18h10 e chegada na mesma data. Aduz, no entanto, que 

em que pese a regularidade da apresentação ao terminal de origem, o voo 

contratado restou cancelado sem maiores explicações. Ato contínuo foi 

reacomodado em voo subsequente, com partida no dia seguinte sem que o 

voo originalmente contratado tivesse partido, o que a seu ver é índicio da 

ocorrência de overbooking. 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. 

Preliminarmente, friso que Convenções e tratados internacionais não 

eximem da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A propósito: 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE DE 

PASSAGEIRO POR COMPANHIA AÉREA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. 

INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. INCIDÊNCIA DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. "O Superior Tribunal de Justiça 

entende que a responsabilidade civil das companhias aéreas em 

decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei 

8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas 

posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), 

ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao 

Código Consumerista" (AgRg no Ag n. 1.380.215/SP, rel. Min. Raul Araújo, 

j. 19-4-2012). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. 

ARTS. 37, § 6º, DA CF E 14 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. 

PRECEDENTES. "'É inquestionável o abalo moral sofrido por passageiro 

que teve sua bagagem extraviada por falha operacional de empresa 

aérea, sendo inegáveis o aborrecimento, o transtorno e o sofrimento que 

essa circunstância gera no espírito do passageiro, situação que 

certamente escapa da condição de mero dissabor cotidiano' (Apelação 

Cível n. 2008.065854-4, de Urussanga, rel. Des. Eládio Torret Rocha, j. em 

21/05/2010)" (AC n. 2011.071745-3, de Criciúma, rel. Des. Carlos Adilson 

Silva , j. 25-9-2012). MINORAÇÃO DO QUANTUM. VALOR EXCESSIVO E 

EM DISSONÂNCIA COM O NORMALMENTE ESTIPULADO POR ESTA 

CÂMARA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(TJ-SC , 

Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 09/09/2013, Primeira 

Câmara de Direito Público Julgado) 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 
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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, o que não fez, criando em seu 

desfavor a responsabilidade extracontratual. A Requerida argumenta que 

o atraso questionado ocorreu em virtude de reestruturação da intensidade 

do tráfego aéreo, não sendo possível a companhia aérea agir de outra 

forma. Pugna pela improcedência da demanda. Ocorre que a referida 

alegação não exime a responsabilidade da companhia pelo evento danoso. 

Isso porque tal situação não configura força maior e, por tal razão, não 

pode ser repassado aos passageiros. Nesse contexto, evidente que 

houve falha na prestação do serviço e que a culpa não foi do consumidor, 

uma vez que teve o roteiro de viagem alterado unilateralmente. Em se 

tratando de responsabilidade objetiva, esta somente pode ser elidida por 

culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, desconexo do serviço, caso 

fortuito ou força maior, hipóteses que não restaram caracterizadas, tendo 

em vista que questões estruturais no aeroporto, configura caso fortuito 

interno, inerente ao serviço prestado, que, como dito, não pode ser 

repassado aos consumidores. Consideradas tais circunstâncias, não há 

como ser afastado o dever de reparação dos danos oriundos da falha na 

prestação do serviço de transporte aéreo, porquanto, diferente do que faz 

crer a companhia aérea, não restou configurada qualquer excludente de 

sua responsabilidade no caso em comento. Em relação aos danos 

materiais, estes restaram comprovados nos autos. No que tange ao dano 

moral, diante da comprovação da falha da companhia aérea, resta 

caracterizado o dever de indenizar os transtornos daí advindos. O fato 

vivenciado pelo autor ultrapassa a linha do mero dissabor, pois é cediço 

que passou a conviver com uma situação inesperada que lhe causou 

constrangimentos, aborrecimentos e preocupações. A reparabilidade do 

dano moral alçada ao plano constitucional, no artigo 5º, incisos V e X, da 

Carta Política, e expressamente consagrada na lei substantiva civil, em 

seus artigos 186 combinado com 927, exige que o julgador, valendo-se de 

seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao 

ressarcimento do dano extrapatrimonial. Assim, em relação ao valor da 

indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade da lesão, como 

também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do 

lesado, a repercussão do dano, e o necessário efeito pedagógico da 

indenização. A indenização deve, assim, guardar a dupla função, 

observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira 

dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes 

venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não 

cause enriquecimento sem causa à parte lesada. No caso, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para: a) 

CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a 

partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação. b) CONDENAR a reclamada a restituí ao reclamante o 

valor de R$ 330,92 (trezentos e trinta reais e noventa e dois centavos), 

corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do 

CTN, contados da citação válida. 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. Dione Maikon Quintão 

da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 24 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002897-22.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELIA DA SILVA BORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. NOGUEIRA GALVAO - ME (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002897-22.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA CELIA DA SILVA 

BORIM REQUERIDO: D. NOGUEIRA GALVAO - ME, BANCO LOSANGO S.A. 

- BANCO MULTIPLO Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA 

C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS proposta por MARIA CÉLIA DA 

SILVA BORIN em desfavor de CÁCERES PISCINAS E ACESSÓRIOS e 

BANCO LOSANGO S.A, alegando que celebrou contrato de compra e 

venda e prestação de serviços com a Cáceres Piscinas e Acessórios, 

representante da IGUI piscinas na região, tendo como objeto a compra e 

instalação de uma piscina. Aduz que, pela piscina e acessórios, bem como 

pela respectiva instalação, as partes convencionaram o valor de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais), dividido em 12 (doze) parcelas de R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais), mediante cheques em nome da empresa, à 

época, da ora requerente (Só Persianas Interiores LTDA), vencendo o 

primeiro cheque na data de 24.11.2018, e as demais vencíveis nos meses 

subsequentes. Ocorre, não obstante, que recentemente, a requerente foi 

notificada, via correspondência, pelo SERASA Experian, da existência de 

negativação em seu nome, em razão de anotação de operação de 

financiamento oriunda do Banco LOSANGO S.A., no valor de R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais), que corresponderia a um contrato tabulado 

sob o n. 003020039458122J. Sem saber do que se tratava, exatamente, 

aquele contrato e, mesmo, a própria razão da negativação por uma dívida 

que não conhecia e não contraíra, a requerente entrou em contato com o 

Banco LOSANGO S.A., pelo que foi informada que se trataria de parcela 

de financiamento pela compra de uma piscina na empresa CÁCERES 

PISCINAS E ACESSÓRIOS. Munida da informação, e orientada e contatar a 

empresa, a requerente MARIA CÉLIA DA SILVA BORIN entrou em contato 

com a representante da CÁCERES PISCINAS E ACESSÓRIOS, pela via do 

aplicativo Whatsapp, solicitando à requerida informações sobre a 

negativação, e do que se trataria. Em resposta às indagações da ora 

requerente, na oportunidade, a CÁCERES PISCINAS E ACESSÓRIOS 

enviou a seguinte mensagem, assumindo que havia equívoco na 

negativação do nome de MARIA CÉLIA DA SILVA BORIN. 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 Cáceres piscinas e acessórios compareceu à audiência de 

conciliação, momento que lhe foi alertado sobre os riscos da não 

apresentação de sua defesa processual, mesmo assim, não contestou os 

fatos narrados em sede exordial, razão pela qual decreto sua revelia, nos 

termos do artigo 20 da Lei 9099/95. O Requerido BANCO LOSANGO S.A., 

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, 
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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. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE 

TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO NOME DA 

AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pelo Reclamado. 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 banco Losango S.A., não 

comprovou a contratação a justificar a cobrança e consequente restrição. 

Logo, o Requerido não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo a 

declaração de inexistência do débito medida que se impõe. Temos que a 

conduta dos Reclamados, 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. A 

autora não pode ser prejudicada 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$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com os reclamados, objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada a 

pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 6. 

000,00 (seis mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta 

data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; 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. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 24 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003002-96.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003002-96.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS ETC. Dispensado 

o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARTE 

ajuizada por JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR em face de TELEFONIA 

BRASIL S/A, alegando que era contratante do PLANO VIVO POS 10 GB, 

no valor de R$ 169,99 (cento e sessenta e nove reais e noventa e nove 

centavos). Ocorre que no dia 01 de abril do ano de 2019, o reclamante 

entrou em contato com a VIVO, solicitando sua alteração de plano, para a 

manutenção do reclamante como cliente da operadora VIVO, lhe foi 

oferecido pelo colaborador GUSTAVO o plano VIVO PÓS GIGABITE com 

11gb1, ligações ilimitadas para qualquer vivo, SMS ilimitado, ligações locais 

ilimitadas para qualquer operadora, 100 minutos de ligações de longa 

distância para fixo e móvel de outras operadoras no valor de R$ 89,99 

(oitenta e nove reais e noventa e nove centavos). Incluso ainda os 

aplicativos whatsapp, waze, cabify e waze taxi ilimitados. Foi informado 

ainda que o referido valor era fixo, não se tratando de um plano 

promocional. A parte autora concordou com a alteração do plano. 

Entretanto, a empresa demandada jamais honrou os valores ofertados a 

parte Requerida, sempre lhe enviado faturas bem acima do acordado entre 

as parte. A liminar foi deferida conforme pleiteada pela parte autora. De 

plano, passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 

355, inciso I do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria 

debatida não necessita de instrução probatória. Em que pese os 

argumentos apresentados pela Requerida quanto à inaplicabilidade das 

regras consumeristas ao caso em apreço, observo que o serviço de 

telefonia não pode ser considerado insumo de sua atividade, portanto, a 

parte autora é destinatária final de seus serviços, devendo incidir as 

disposições do Código de Defesa do Consumidor. Assim, 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 trouxe 

argumentados que não tem nenhuma similitude com o presente caso, 
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tecendo suas narrativas, sobre negativações e inadimplementos, 

demostrando assim, seu total desleixo com o poder judiciário, acostando 

aos autos mais uma de suas enfadonhas petições genéricas, que desta 

vez, chegou ao cúmulo de nem mesmo atacar os argumentos trazidos pelo 

autor em sede exordial. Assim sendo é clarividente a conduta abusiva da 

Requerida em cobrar valores superiores ao plano contratado. Portanto, 

restou-se comprovada a responsabilidade na conduta da reclamada, pois 

no sistema do C.D.C., é dever e risco profissional do fornecedor de 

serviços agir corretamente e segundo lhe permitem as normas jurídicas 

imperativas. 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 autor 

pagasse valores superiores ao previamente convencionado. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança adicional, a declaração da 

inexistência do débito dos valores excedentes é medida que se impõe, 

inclusive com a restituição em dobro deste valor comprovadamente pago, 

nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC. 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, 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$ 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. 

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 liminar deferida; b) CONDENAR a título de danos 

morais, a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; c) DETERMNAR que a 

Requerida restitua, em dobro, o valor de R$ 353,24 (trezentos e cinquenta 

e três reais e vinte e quatro centavos), corrigidos monetariamente pelo 

INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida; d) 

CONDENAR a Requerida a retificar o contrato celebrado, implantando, em 

definitivo, o plano VIVO PÓS GIGABITE com 11gb, ligações ilimitadas para 

qualquer vivo, SMS ilimitado, ligações locais ilimitadas para qualquer 

operadora, 100 minutos de ligações de longa distância para fixo e móvel 

de outras operadoras no valor de R$ 89,99 (oitenta e nove reais e noventa 

e nove centavos). Incluso ainda os aplicativos whatsapp, waze, cabify e 

waze taxi ilimitados. 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. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito CÁCERES, 

24 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002853-03.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA CATARINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002853-03.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ANTONIA CATARINA DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por ANTÔNIA CATARINA DA SILVA em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERCIA, 

alegando que é usuária dos serviços de eletricidade sob a unidade 

consumidora 6/433057-7 e no dia 03 de abril de 2019, a autora foi 

surpreendida pela Requerida com o corte no fornecimento de energia. 

Aduz que, ao verificar a situação teve por informação do agente que 

estava realizando o corte que o mesmo estaria ocorrendo devido ao 

atraso no pagamento da fatura de energia elétrica com vencimento no dia 

06 de março de 2019, com valor de R$ 226,90 (duzentos e vinte e seis 

reais e noventa centavos). Ocorre que como podemos verificar, o corte 

de energia ocorreu com menos de 30 (trinta) dias do vencimento, o que 

afronta a Lei Estadual nº 6.942/1997. 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. Neste contexto, caberia ao Requerido 

comprovar a regularidade da suspensão do serviço ou que não o tenha 

realizado. O Requerido sustenta em sua contestação que a suspensão do 

serviço, se deu pelo motivo de a autora estar com fatura em aberto. 

Entretanto, tais argumentações não se sustentam, quando nos recorremos 

a legislação pertinente ao caso, haja vista, que a Lei Estadual nº 

6.942/1997, atribui o prazo de 60 (sessenta) dias, para que a 

concessionária tenha o direito de realizar o corte de energia, por falta de 

pagamento por parte do consumidor. Vejamos: Lei Estadual nº 6.942/1997 

Art. 1º. Fica proibida a efetuação do corte no fornecimento de água e luz 

dos usuários pelas empresas do Estado ou por terceiros, prestadores de 

serviço contratados ou autorizados pelos mesmos, devido a suposto 

atraso no pagamento das tarifas, no decorrer do último dia útil da semana, 

para efeito de serviços bancários. Art. 2º A efetuação dos cortes no 

fornecimento de água e luz, ressalvado o disposto no Artigo 1º da 

presente lei, só se dará após notificação expressa por parte da empresa 

credora ou sem representante legalmente constituído com um mínimo de 60 

(sessenta) dias de antecedência. Evidente a falha na prestação de 

serviço ofertado pela Requerida que infringiu o texto legal à qual está sob 

a tutela. A autora não pode ser prejudicada 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 corte indevido de energia elétrica em sua residência 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 
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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. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 24 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003479-22.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA TERTULINO MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003479-22.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ROSANGELA TERTULINO 

MENDONCA REQUERIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

A parte autora peticionou nos autos (id 21445176) requerendo a extinção 

do feito. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) 

Extinguir o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI do 

CPC; 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 nº 270/2007. Dione Maikon Quintão da Silva 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001966-19.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTIANE RODRIGUES NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT7485-O (ADVOGADO(A))

HENRIQUE PESTANA DE SOUSA OAB - MT0021170A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIELE GARCIA RIBEIRO OAB - MT10636/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001966-19.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA CRISTIANE 

RODRIGUES NEVES REQUERIDO: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 

AGUAS DO PANTANAL 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 REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS C.C REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO proposta por MARIA CRISTIANE RODRIGUES NEVES em 

desfavor de ÁGUAS DO PANTANAL, alegando que houve corte no 

fornecimento de água no dia 11/03/2019, sendo que o mesmo é indevido, 

destacando a Requerente que para ter novamente o fornecimento de água 

em sua residência, teve que proceder ao pagamento duplo da fatura 

11/2018, cenário geral que configurou dois danos: pagamento duplo e 

ausência no fornecimento de água. Juntou comprovante do aludido 

pagamento, acreditando que a atitude da Autarquia foi indevida e 

desumana, visto que havia procedido todos os pagamentos de suas 

faturas No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Ademais, 

as partes pugnaram em audiência de conciliação pelo julgamento 

antecipado da lide. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Em que pesem os argumentos 

da parte Requerida invocando intervenção de terceiros ao processo, em 

especial a Denunciação a Lide, estas afirmações merecem um atenção 

maior deste julgador. Ao que parece a parte Requerida não esta a par das 

determinações legais impostas pelo Rito da Lei 9099/95, já que a norma 

contida no artigo 10 da lei 9.099/95 veda à denunciação a lide no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis. Assim sendo, Rejeito a preliminar suscita 

pela parte demandada. REJEITO a preliminar de Ilegitimidade Passiva, já 

que é de inteira responsabilidade da parte Reclamada, as funções de 

fornecimento de água, manutenção e conservação de suas estruturas, 

bem como, o de cobrança de faturas emitidas por ela, sendo assim, 

quanto ato danoso que seja perpetrado em desfavor do consumidor, deve 

a referida autarquia arcar com tais despesas. 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 os fatos extintivos de sua reponsabilidade. Em 

primeira análise, observo que a fatura estava corretamente adimplida pela 

parte Requerente, fato este, que não ensejaria qualquer ação para o corte 

e interrupção dos serviços da ora demandada. Ainda assim, por um puro 

erro administrativo da parte Reclamada, a parte autora teve que suportar a 

total inconveniência, de se ver se agua em sua residência, mesmo 

cumprindo religiosamente os deveres de quitação dos débitos para com a 

Requerida. 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 
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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$ 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. Com relação ao 

pedido de repetição de indébito pleiteado na exordial, consubstanciado no 

ressarcimento em dobro dos valores cobrados indevidamente, tenho que 

merece ser acolhido. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de: a) CONDENAR a reclamada a restituir à 

parte reclamante a título de danos materiais o valor de R$ 101,80 (cento e 

um reais e oitenta centavos), cujo valor deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação válida. b) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante a título de danos morais, a importância de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e assim o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. 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. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002978-68.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DE SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO SOUZA FAUSTINO OAB - MT22867/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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002978-68.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ELISANGELA DE SOUZA 

RIBEIRO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL 

proposta por ELISANGELA DE SOUZA RIBEIRO em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S.A, alegando que no dia 

04 de maio 2019 por volta das 23:42 horas, houve urna queda de fia da 

rede onde ficou a energia indo e voltando até 02:00 horas da amanhã, que 

as 02:00 horas desligou totalmente a energia, permanecendo sem energia 

até 10:00 horas da manhã do dia 05 de maio de 2019. Durante esta 

ocorrência a reclamante fez ires ligações para central de atendimento da 

energisa, com os protocolos, 56926818; 56925929 e 56925279, pedindo a 

solução desta, mais as atendentes não saberiam explicar o que tinha 

ocorrido e nem quando iria ser solucionada, assim, a reclamante ficou sem 

energia até as 10: horas da amanhã. Devido a este ocorrido a reclamante 

perdeu varias produtos alimentícios, sendo eles pão francês, pão de 

queijo e salgados, entre outros. Relata ainda que efetuou pagamento para 

padeiro, reforça a reclamante que a empresa é Única fonte de sustento 

sua e de sua família, perdendo suas vendas de domingo, pois teve que 

ficar fechada. Depois a reclamante procurou a energisa para tentar 

resolver os danos, sendo informada pela atendente que não poderia ser 

ressarcida via meios pacificos, sendo orientada pela própria atendente a 

procurar os meios jurídicos. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. REJEITO o pedido de 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, é possível comprovar a semelhança das assinaturas, 

independentemente da realização de prova pericial, razão pela qual, 

REJEITO a preliminar. 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. 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 sustenta que de acordo com 

o relatório de interrupções não houve nenhum registro de pertubações no 

sistema elétrico da Parte Autora, no período alegado por ela na Exordial 

que poderia ter provocados os perecimentos dos alimentos. Cabe frisar 

que responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, 

independendo de culpa (art. 14 do CDC1). A reclamada, portanto, 

responde pelos danos causados a eletro-eletrônicos de seus usuários, a 

não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, 

o que aqui não se verifica. O defeito na prestação do serviço, assim, está 

na ineficácia do sistema de proteção da rede elétrica da reclamada, pois é 

dever desta garantir a segurança dos serviços prestados, consoante 

imposição legal (art. 22 do CDC). Dessa forma, comprovado o defeito no 

serviço, os danos e o nexo de causalidade, verifica-se que há dever da 

reclamada de suportar os custos dos prejuízos suportados pela parte 

autora, no valor total de R$ 1.000,00 (um mil reais). Tenho ainda que, 

considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar 

com o dano sofrido em decorrência da falha na prestação de serviço 

oferecido pela Reclamada e o caráter punitivo-pedagógico aplicado a esta, 

tenho que é cabível a indenização por danos morais, mesmo se tratando 

de pessoa jurídica, pois, os danos experimentados ultrapassam o mero 

dissabor. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para: a) Condenar, a título 

de danos morais, a empresa ré 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, e o faço, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 
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Processo Civil. b) Condenar a Requerida a restituir à parte autora o valor 

de R$ 1.000,00 (um mil reais) valor este que deverá ser corrigido pelo INPC 

desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 6899/81) 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. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 24 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002969-09.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ANTONIA DA SILVA (INTERESSADO)

CRISTIANO DE ASSIS ALVES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISNANDA TEDESCO MARQUES OAB - BA24724 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

MARCIA ANDREIA DOS SANTOS YAKABE PASSAGENS - ME 

(REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIAN JACKS LINO GASPAROTTO OAB - MT0006349A 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002969-09.2019.8.11.0006. INTERESSADO: ALINE ANTONIA DA SILVA, 

CRISTIANO DE ASSIS ALVES REQUERIDO: MARCIA ANDREIA DOS 

SANTOS YAKABE PASSAGENS - ME, CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A., AVIANCA 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 CUMULADA COM INDENIZAÇÃO 

MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA proposta por ALINE ANTONIA DA SILVA 

e CRISTIANO DE ASSIS ALVES em desfavor AGÊNCIA DE VIAGENS 

MARCIA ANDREIA DOS SANTOS YAKABE PASSAGENS- ALFA TURISMO 

e CVC BRASIL OPERADORA, alegando que a 1ª Requerida é uma agência 

física de viagens localizada na Cidade de Juara (MT) e que representa a 

2ª Requerida que é uma conhecida empresa de comércio eletrônico e 

plataforma digital de vendas on-line de passagens aéreas de diversas 

companhias. Que em janeiro de 2.019 firmaram com a 1ª um contrato de 

intermediação de serviços de turismo, que pagaram a quantia de 

R$4.135,29 (quatro mil cento e trinta e cinco reais e vinte e nove 

centavos), em um pacote que incluía hospedagem ais aéreo (pela 

companhia Avianca Brasil. Que em 24/05/19 a Empresa aérea Avianca 

Brasil encontra-se proibida de operar pela ANAC tendo todos os seus 

voos cancelados. Que ainda buscou via amistosa resolução do imbróglio 

juntos as Requeridas, objetivando a realocação de seu voo em outra 

companhia porém sem sucesso. A Tutela Antecipada foi deferida nos 

termos pleiteados pelas partes autoras. 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. Deixo de acolher a preliminar de 

ilegitimidade passiva da 1° Requerida, pois, trata-se de relação 

consumerista e as Requeridas compõe a cadeia de fornecedores de 

serviços. Assim, segundo inteligência do art. 14 do CDC, eventuais danos 

causados ao consumidor devem ser respondidos de forma objetiva, pelas 

Reclamadas, independentemente do grau de culpa, sendo suficiente a 

prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que 

restou devidamente comprovado. REJEITO a preliminar de perda do objeto, 

suscitados por ambas as Requeridas, pois a presente preliminar se 

confunde com o mérito e com ele será analisado. 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 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez, criando em seu desfavor a 

responsabilidade extracontratual. Em sua contestação, a Requerida CVC, 

afirma que vale esclarecer que a CVC não possui qualquer poder de 

gerência sobre as alterações e cancelamentos de voos, eis que eles são 

coordenados pela Cia Aérea e também pela Infraero, portanto, inexiste 

qualquer ato praticado pela Ré que possa conduzir a sua 

responsabilização no presente caso. A Requerida agência de viagens 

marcia andreia dos santos yakabe passagens- alfa turismo, argumentou 

no sentido de que não deu causa a nenhum dano ora perseguido pelos 

autores com a presente demanda. Como dito alhures, vendeu o que os 

Autores quiseram comprar, além disso, como os Autores optaram por voar 

em uma companhia aérea que estava em Recuperação Judicial por ser o 

voo mais barato, assumiram o risco. Em que pese o pontuado acima, há de 

se deixar claro, que a Avianca Brasil não parou, foi parada pela ANAC em 

24/05/19, portanto outro fato alheio a vontade da 1ª Requerida. Neste 

sentido, não há como condenar a 1ª requerida nas modalidades de 

indenização por danos morais nos moldes aventados pelos autores, pois 

caso contrário estaria a configurar uma imensurável injustiça, até porque a 

liminar foi cumprida pela 2ª Requerida. No presente caso é flagrante a 

falha na prestação de serviço e violação às normas do direito do 

consumidor, ante a cobrança em percentual abusivo. No que tange ao 

pedido de danos morais, tenho que, considerando o transtorno sofrido 

pela parte Reclamante, e o caráter punitivo-pedagógico aplicado aos 

Reclamados, 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 no valor requerido pelo autor, 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. Deixo de acolher o 

pedido das partes autoras em condenar empresa rés, por danos morais 

por desvio produtivo. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de: a) Confirmar a liminar deferida; b) 

CONDENAR as reclamadas, solidariamente, a pagarem a cada uma das 

partes Requerentes a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e assim o 

faço com resolução do mérito, 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 
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apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 

26 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005845-34.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005845-34.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LUANA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por LUANA RODRIGUES DE OLIVEIRA em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A, alegando que não reconhece o 

débito com a Requerida que originou a inscrição de 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 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida acostou aos autos um extenso extrato de 

chamadas realizadas pela parte autora, ademais não se tem notícia que a 

parte demandante, teve seus documentos pessoais perdidos ou furtados, 

afastando assim, qualquer possibilidade de fraude. 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, 

não havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, 

não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em 

erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. 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. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005839-27.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE APARECIDA SILVA SANTANA (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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005839-27.2019.8.11.0006. REQUERENTE: REGIANE APARECIDA SILVA 

SANTANA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por REGIANE APARECIDA SILVA SANTANA em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A, alegando que não reconhece o 

débito com a Requerida que originou a inscrição de 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 

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. A requerida suscitou preliminar 

ausência de comprovante de endereço em nome da autora. Contudo, 

ainda que a parte autora precisasse juntar comprovante de endereço em 

seu nome, verifico que a contestação trouxe aos autos elementos 

suficientes para julgar o mérito do feito no estado em que se encontra. 

Assim, REJEITO a presente preliminar e passo a análise 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 acostou aos autos um extenso extrato de 

faturas e chamadas realizadas pela parte autora, ademais não se tem 

notícia que a parte demandante, teve seus documentos pessoais perdidos 

ou furtados, afastando assim, qualquer possibilidade de fraude. 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, não havendo necessidade de realização de perícia 

grafotécnica. Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta está 

no agir da parte Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. 

Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 
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Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão 

da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006027-20.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANE DE MIRANDA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006027-20.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LUZIANE DE MIRANDA PINTO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS proposta por LUZIANE DE 

MIRANDA PINTO em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A, alegando que 

não reconhece o débito com a Requerida que originou a inscrição de 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 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. A requerida suscitou preliminar 

ausência de comprovante de endereço em nome da autora. Contudo, 

ainda que a parte autora precisasse juntar comprovante de endereço em 

seu nome, verifico que a contestação trouxe aos autos elementos 

suficientes para julgar o mérito do feito no estado em que se encontra. 

Assim, REJEITO a presente preliminar e passo a análise do mérito. A 

Requerida 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. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO 

NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pelo Reclamado. 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 acostou aos autos um extenso extrato de 

faturas e chamadas realizadas pela parte autora, ademais não se tem 

notícia que a parte demandante, teve seus documentos pessoais perdidos 

ou furtados, afastando assim, qualquer possibilidade de fraude. 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, não havendo necessidade de realização de perícia 

grafotécnica. Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta está 

no agir da parte Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. 

Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

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. Dione Maikon Quintão 

da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005849-71.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE LIMA ARGUELHO (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 - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005849-71.2019.8.11.0006. REQUERENTE: DAIANE LIMA ARGUELHO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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 DAIANE LIMA ARGUELHO em desfavor 

de BANCO BRADESCO S.A., alegando que Requerido inseriu 

indevidamente seu nome no cadastro restritivo de crédito em 19.05.2017 

por um débito no valor de R$ 2.005,32 (dois mil e cinco reais e trinta e dois 

centavos), sem qualquer notificação. No caso, não havendo vício que 
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possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 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 argumenta que a parte autora é titular de 

um cartão de crédito e utilizou o limite do cheque especial, contudo, não 

disponibilizou fundo para sua quitação. O Requerido trouxe aos autos 

extrato contrato de abertura de conta, cuja assinatura é compatível com 

os demais documentos juntados aos autos. O autor, em sua impugnação 

genérica, não atacou os fatos trazidos aos autos pela Requerido. Assim 

sendo, as provas apresentadas pelo Requerido são incontudentes. Dessa 

feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação 

negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome do autor 

junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva 

inadimplência. Assim, não há falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o 

exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005346-50.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON ROCA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005346-50.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MAYCON ROCA DE ARAUJO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

proposta por MAYCON ROCA DE ARAUJO em desfavor de TELEFONICA 

BRASIL S/A, alegando que não contratou os serviços da Requerida, 

entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de por um débito 

no valor de R$ 169,73 (cento e sessenta e nove reais e setenta e três 

centavos). 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 trata-se de 

excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. 

Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela 

Requerida. 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. Logo, a 

Requerida não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo 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$ 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 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$ 4.000,00 

(quatro 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. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 27 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005694-68.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RONY KRAMER SILVEIRA (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:
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MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005694-68.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARCOS RONY KRAMER 

SILVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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 MARCOS RONY 

KRAMER SILVEIRA, em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., alegando 

que não contratou os serviços do Requerido, entretanto, este inseriu seu 

nome no cadastro restritivo de por um débito no valor de R$ 1.571,79 (um 

mil quinhentos e setenta e um reais e setenta e nove centavos). 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 do Requerido de juntada original do comprovante de 

negativação, uma vez que trata-se de excesso de burocracia incompatível 

com o rito do juizado especial. Ademais, o documento juntado é hábil a 

comprovar a negativação pela Requerida. 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 não comprovou a 

contratação a justificar a cobrança e consequente restrição. Logo, o 

Requerido não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo 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. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005886-98.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA (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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005886-98.2019.8.11.0006. REQUERENTE: DOUGLAS HENRIQUE RIBEIRO 

DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C 

INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por DOUGLAS HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S/A, alegando que não contratou os serviços da 

Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de por 

um débito no valor de R$ 326,24 (trezentos e vinte e seis reais e vinte e 

quatro centavos). 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 trata-se de 

excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. 

Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela 

Requerida. 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. 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. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE 

TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO NOME DA 

AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 
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nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pelo Reclamado. 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. Logo, a 

Requerida não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo 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$ 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 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) DETERMINAR que a parte 

Requerida faça a retira do nome do autor dos orgãos de proteção ao 

crédito; c) CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de 

danos morais, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

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. Dione Maikon Quintão 

da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 27 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005343-95.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA MARCAL SOUZA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005343-95.2019.8.11.0006. REQUERENTE: GABRIELA MARCAL SOUZA 

DE LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS proposta por GABRIELA MARÇAL SOUZA DE LIMA em desfavor 

de TELEFONICA BRASIL S/A, alegando que não contratou os serviços da 

Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de 

crédito por um débito no valor de R$ 152,72 (cento e cinquenta e dois 

reais e setenta e dois centavos). 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. Em sede contestação, o Requerido apontou a 

necessidade de perícia grafotécnica. Entretanto, no presente caso, a 

assinatura apresentadas no contrato de adesão é compatível com 

assinatura acostadas no termo de audiência e demais documentos da 

inicial. Ademais, não há notícias nos autos que a autor tenha perdido os 

documentos ou sido furtado, afastando os indícios de fraude, razão pela 

qual, REJEITO a preliminar. 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. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. 

INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA 

PROVA DA REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO 

SERVIÇO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO 

CONFIGURADO. VALOR CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA 

MANTIDA. A autora teve seu nome negativado por determinação da 

requerida, alegando que não havia contratado com ela o serviço de 

telefonia móvel. A preliminar recursal de ausência de interesse de agir por 

falta de prévia provocação administrativa não merece acolhimento tendo 

em vista que o consumidor pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa 

dos seus direitos. No mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da 
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contratação do serviço, apresentando documento correspondente ou 

gravação telefônica da conversa da autora com o seu Call Center quando 

da contratação do serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova 

negativa, ou seja, que não contratou o serviço, mormente se tratando de 

serviço cuja contratação é massificada e sem a formalização de qualquer 

instrumento. Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do 

nome da autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro 

que surge desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado 

não merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas 

Recursais para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao 

crédito. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma 

Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, 

Julgado em 18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de 

interesse de agir arguida pelo Reclamado. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou contrato assinado 

pela parte, cuja assinatura é idêntica aos doumentos acostados a inicial 

por seu patrono, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. 

Assim, restou demonstrada a contratação pela autora. Outrossim, não há 

nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, 

tampouco registro de ocorrência nesse sentido, corroborando que inexiste 

fraude na contratação. Desta forma, há evidência, portanto, que a 

restrição decorreu de culpa exclusiva da consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor da Autora. 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. 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 a reclamante 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. 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; Acolho o pedido contraposto para condenar a 

parte autora ao pagamento à Requerida no valor de R$ 152,72 (cento e 

cinquenta e dois reais e setenta e dois 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. 

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. Dione Maikon Quintão da Silva 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO CÁCERES, 27 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006072-24.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IZAC GARCIA FLORES (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 - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006072-24.2019.8.11.0006. REQUERENTE: IZAC GARCIA FLORES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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 CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por IZAC GARCIA FLORES 

em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, alegando que não contratou os 

serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro 

restritivo de por um débito no valor de R$ 217,57 (duzentos e dezessete 

reais e cinquenta e sete centavos). 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 trata-se de 

excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. 

Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela 

Requerida. 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. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. 

INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA 

PROVA DA REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO 

SERVIÇO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO 

CONFIGURADO. VALOR CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA 

MANTIDA. A autora teve seu nome negativado por determinação da 

requerida, alegando que não havia contratado com ela o serviço de 

telefonia móvel. A preliminar recursal de ausência de interesse de agir por 

falta de prévia provocação administrativa não merece acolhimento tendo 

em vista que o consumidor pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa 

dos seus direitos. No mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da 

contratação do serviço, apresentando documento correspondente ou 

gravação telefônica da conversa da autora com o seu Call Center quando 

da contratação do serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova 

negativa, ou seja, que não contratou o serviço, mormente se tratando de 

serviço cuja contratação é massificada e sem a formalização de qualquer 

instrumento. Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do 

nome da autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro 
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que surge desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado 

não merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas 

Recursais para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao 

crédito. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma 

Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, 

Julgado em 18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de 

interesse de agir arguida pelo Reclamado. 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 não comprovou a 

contratação a justificar a cobrança e consequente restrição. Logo, o 

Requerido não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo 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$ 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 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$ 4.000,00 

(quatro 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. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 27 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005616-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEZIA LUIZ FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005616-11.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARINEZIA LUIZ FERREIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT Vistos. 

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por MARINEZIA 

LUIZ FERREIRA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - 

DETRAN, alegando que foi proprietária do veículo de PLACAS KAE-9779, 

que em meados 2012, vendeu o veículo fabricação 1997, sem a 

transferência para o novo proprietário, alega ainda que tomou todas as 

providências para fins de transferir o veículo, todavia o comprador, não 

efetuou a transferência. Aduz que o adquirente deixou de pagar as 

dívidas referentes a licenciamento, DPVAT e IPVA, impendido ainda de 

efetuar a transferência e que referido veículo envolveu em acidente fatal e 

logo foi vendido como sucata para ferro velho. Narra a impossibilidade de 

realizar a baixa administrativamente, pois não possui a documentação 

necessária para tanto. Tratando-se de matéria que independe da 

produção de outras provas, além daquelas já constantes dos autos, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. O 

Requerido DETRAN arguiu ilegitimidade passiva e ausência de interesse 

processual, pois, os tributos são de competência da Secretaria de 

Fazenda do Estado; ademais não é sua responsabilidade a transferência 

de propriedade. Entretanto, o DETRAN é o órgão central do sistema 

estadual de transito, possuindo forma de autarquia, com autonomia 

administrativa e financeira, ao qual incube providência tal como baixa de 

registro de veículo, inexigibilidade das infrações de trânsito, é de sua 

competência a determinação de quem é o devedor do tributo, bem como é 

perante o mesmo que realiza a transferência de propriedade veicular. Por 

estas razões, rejeito a preliminar suscitada. Rejeito a preliminar de 

ausência de interesse de agir, pois, não sendo possível requerer a baixa 

administrativamente, se mostra necessário o ajuizamento da ação para 

buscar a satisfação de suas pretensões. Passo à análise do mérito. 

Considerando o caso em concreto, verifica-se a impossibilidade do autor 

cumprir os requisitos do artigo 126 do CTB e da Resolução 11/98 do 

CONTRAN para proceder à requisição de baixa administrativa. Assim, não 

pode o antigo proprietário ser responsabilizado pelas penalidades 

impostas após a alienação do veículo, desde que a transferência possa 

ser comprovada por diversos meios devendo o comando do artigo 134, 

CTB, ser analisado de forma mitigada. É neste sentido que caminha a 

orientação jurisprudencial: ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO - IPVA - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA - ALIENAÇÃO DO VEÍCULO A TERCEIRO - 

AUSÊNCIA DE REGISTRO NO DETRAN - IRRELEVÂNCIA - TRIBUTO QUE 

RECAI SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CUJA 

TRANSFERÊNCIA SE OPERA COM A MERA TRADIÇÃO - EXISTÊNCIA DE 

PROVA ACERCA DA TRADIÇÃO - PRESCRIÇÃO RELATIVA A PARTE DO 

CRÉDITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONDENAÇÃO DO ENTE 

PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. O fato 

gerador do IPVA é a propriedade de veículo automotor, cuja transferência 

se opera pela tradição, por inteligência do art. 620 do CC/1916 (art. 1267 

do CC/2002). Dessa forma, a falta de comunicação ao órgão de trânsito 

acerca da alienação do veículo é irrelevante para a responsabilidade 

tributária, constituindo mera formalidade administrativa, razão pela qual 

deve o adquirente arcar com o tributo e não o proprietário anterior. (TJ-SC 

- Apelação Cível: AC 20140622768 SC 2014.062276-8, Quarta Câmara de 

Direito Público Julgado, Relator: Jaime Ramos, Julgamento: 5 de Novembro 

de 2014) APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. DÉBITO OBJETO DE 

EXECUÇÃO FISCAL. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO. 

COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA AO DETRAN-MG. INEXISTÊNCIA. 

ALIENANTE. RESPONSABILIDADE. IPVA. EXERCÍCIOS POSTERIORES. 

EXONERAÇÃO. TRADIÇÃO. CIÊNCIA ANTERIOR DO DETRAN-MG. 

COMPROVAÇÃO. I. A alienação de veículo automotor ocorre com a 

tradição. II. A ausência de comunicação do DETRAN-MG, à época da 

alienação do veículo automotor, não obsta que, comprovada 
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posteriormente esta e identificada a ciência do órgão de trânsito, seja 

reconhecida, exonerando-se a ex-proprietária da responsabilidade pelo 

pagamento do IPVA dos exercícios posteriores, objeto da ação de 

execução fiscal. (TJ-MG - Apelação Cível : AC 10079110039389001 MG, 

Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Relator: Washington Ferreira, 

Julgamento: 25 de Março de 2014) Posto isso, JULGO PROCEDENTE o 

pedido da parte autora, para DETERMINAR a baixa do registro do veículo 

objeto da demanda junto ao DETRAN no prazo de 30 dias, bem como 

declarar a inexigibilidade dos débitos referentes ao mesmo. Deixo de 

condenar em 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 a juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Dione Maikon Quintão da Silva 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO CÁCERES, 27 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005554-34.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE GOMES DE LIMA (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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005554-34.2019.8.11.0006. REQUERENTE: GEOVANE GOMES DE LIMA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por GEOVANE GOMES DE LIMA em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que não contratou os 

serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro 

restritivo de por um débito no valor de R$ 106,47 (cento e e seis reais e 

quarenta e sete centavos). 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 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. 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. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. 

INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA 

PROVA DA REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO 

SERVIÇO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO 

CONFIGURADO. VALOR CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA 

MANTIDA. A autora teve seu nome negativado por determinação da 

requerida, alegando que não havia contratado com ela o serviço de 

telefonia móvel. A preliminar recursal de ausência de interesse de agir por 

falta de prévia provocação administrativa não merece acolhimento tendo 

em vista que o consumidor pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa 

dos seus direitos. No mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da 

contratação do serviço, apresentando documento correspondente ou 

gravação telefônica da conversa da autora com o seu Call Center quando 

da contratação do serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova 

negativa, ou seja, que não contratou o serviço, mormente se tratando de 

serviço cuja contratação é massificada e sem a formalização de qualquer 

instrumento. Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do 

nome da autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro 

que surge desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado 

não merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas 

Recursais para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao 

crédito. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma 

Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, 

Julgado em 18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de 

interesse de agir arguida pelo Reclamado. 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. Logo, a 

Requerida não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo 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. Dione Maikon Quintão da SIlva Juiz Leigo 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 29 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006643-92.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA BARBOSA DE ALENCAR (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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006643-92.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ANDREIA APARECIDA 

BARBOSA DE ALENCAR REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por ANDRÉIA APARECIDA BARBOSA DE 

ALENCAR em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que não 

contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de crédito por um débito que desconhece. 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 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 

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. Logo, a 

Requerida não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo 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$ 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 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$ 4.000,00 

(quatro 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. Dione Maikon Quintão da SIlva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 29 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006448-10.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVANIA ALMEIDA 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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006448-10.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ELIVANIA ALMEIDA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por ELIVANIA ALMEIDA SILVA em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que não contratou os serviços da 

Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de 

crédito por um débito que desconhece. 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 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. 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 
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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. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. 

INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA 

PROVA DA REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO 

SERVIÇO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO 

CONFIGURADO. VALOR CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA 

MANTIDA. A autora teve seu nome negativado por determinação da 

requerida, alegando que não havia contratado com ela o serviço de 

telefonia móvel. A preliminar recursal de ausência de interesse de agir por 

falta de prévia provocação administrativa não merece acolhimento tendo 

em vista que o consumidor pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa 

dos seus direitos. No mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da 

contratação do serviço, apresentando documento correspondente ou 

gravação telefônica da conversa da autora com o seu Call Center quando 

da contratação do serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova 

negativa, ou seja, que não contratou o serviço, mormente se tratando de 

serviço cuja contratação é massificada e sem a formalização de qualquer 

instrumento. Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do 

nome da autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro 

que surge desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado 

não merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas 

Recursais para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao 

crédito. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma 

Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, 

Julgado em 18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de 

interesse de agir arguida pelo Reclamado. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que a empresa Requerida apresentou um 

extendo históricos de extratatos de cahamadas eralizadas pela parte 

autora, bem como, com inúmeras afturas adimplidas pela Requerida. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, 

corroborando que inexiste fraude na contratação. Desta forma, há 

evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva da 

consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, 

deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor da Autora. 

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: Julgar 

IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; 

Acolho o pedido contraposto para condenar a parte autora ao pagamento 

à Requerida no valor de R$ 193,61 (cento e noventa e três reais e 

sessenta e um centavos). 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. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 29 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005082-33.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS 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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005082-33.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARCOS VINICIUS DA 

SILVA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que não 

contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de crédito por um débito que desconhece. 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. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO 

NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pelo Reclamado. 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, 
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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. Logo, a 

Requerida não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo 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. Dione Maikon Quintão da SIlva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 29 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007054-72.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007054-72.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO JOSE DE ALMEIDA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR 

ajuizada por JOÃO JOSÉ DE ALMEIDA, contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES, 

na qual pugna pelo pagamento do adicional de periculosidade, sob o 

fundamento de que o autor exerce o cargo de guarda municipal, estando 

exposto diariamente a risco de vida. O Requerido apresentou contestação 

argumentando inexistencia de previsão legal quanto ao pedido do autor. 

Em análise aos autos, entendo que é caso de procedência do pedido. No 

tocante ao direito do adicional de remuneração às atividades perigosas 

previsto expressamente no art. 7º, XXIII da Constituição da República de 

1988, trata-se de norma de eficácia limitada, ou seja, de aplicação mediata, 

indireta e reduzida, necessitando de lei infraconstitucional que discipline e 

regulamente a sua aplicabilidade. A citada norma constitucional é regulada, 

em âmbito municipal, pela Lei Complementar 25/1997, na qual reconhece o 

direito de adicional de periculosidade para os casos em que a atividade 

exponha o servidor a risco, conforme segue: “Art. 166. Os servidores que 

trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias 

tóxicas, ou com risco de atividade, fazem jus a um adicional sobre o 

vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei. § 1º A eliminação ou 

neutralização da insalubridade ocorrerá: I – Com a adoção de medidas que 

conservem o ambiente o ambiente de trabalho dentro dos limites de 

tolerância. II – com o fornecimento gratuito pela Administração Pública 

Municipal, e a utilização de equipamento de proteção individual ao servidor, 

que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. 

§2º O exercício do trabalho em condições insalubres, acima dos limites de 

tolerância estabelecidos em lei local ou consoante as normas 

estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a 

percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 

20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor do salário base de 

acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo.” Em 

interpretação literal do dispositivo municipal, pode-se concluir que, na 

ausência de legislação local específica que complemente a respectiva 

norma legislativa, há a possibilidade do preenchimento da respectiva 

lacuna pelas disposições estabelecidas pelo Ministério de Trabalho e 

Emprego que tratam sobre a matéria. Diante disso, é aplicável ao caso a 

Norma Regulamentadora nº 16 do Ministério do Trabalho, especificamente 

em seus anexos 16.1 e 16.2 anexo 03 na qual define as atividades que 

fazem jus ao adicional de periculosidade, conforme segue: “NR 16 - São 

consideradas atividades e operações perigosas as constantes dos 

Anexos desta Norma Regulamentadora - NR. 16.2 O exercício de trabalho 

em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de 

adicional de 30% (trinta por cento), incidente sobre o salário, sem os 

acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos 

lucros da empresa. Delimitado que as atividades perigosas são aquelas 

definidas no anexo 03 da NR 16 intitulado “ATIVIDADES E OPERAÇÕES 

PERIGOSAS COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE 

VIOLÊNCIA FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA 

PESSOAL OU PATRIMONIAL”: 1. As atividades ou operações que 

impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou 

patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são 

consideradas perigosas. 2. São considerados profissionais de segurança 

pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes 

condições: a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas 

atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de 

segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério 

da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores. b) 

empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal 

em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, 

aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela 

administração pública direta ou indireta. Do laudo pericial acostado no ID 

24871617, resta caracterizada a periculosidade (30%) pela exposição da 

parte autora a situações de risco a sua integridade fisíca de forma habitual 

e permanente. Desse modo, concluindo o laudo pericial como o ambiente 

laboral perigoso atividades na NR 16 – anexo 03, é de se reconhecer o 

direito ao pagamento do adicional de periculosidade à parte enquanto 

perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde. Quanto ao termo 

inicial do pagamento, este deve ocorrer da data de elaboração do laudo 

pericial, conforme entendimento sedimentado pelo TJMT: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - RECLAMAÇÃO 

TRABALHISTA - PLEITO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PREVISÃO 

NA LEI MUNICIPAL - PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - LAUDO PERICIAL 

ATESTANDO A INSALUBRIDADE - TERMO INICIAL - DATA DA 

ELABORAÇÃO DO LAUDO - CORREÇÃO MONETÁRIA- RETIFICADA - 

APELO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. 

[...]Após análise empírica, se o laudo pericial não dá margens para dúvidas 

acerca da necessidade concreta da inclusão do adicional de insalubridade 

de grau médio nos vencimentos do interessado e se a lei do ente municipal 

confere, expressamente, o direito para aqueles que se encontrem em 
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determinada situação insalubre, resta incontroversa a exigibilidade do 

mesmo.2 – {...}(Apelação / Remessa Necessária 7611/2016, Desa. Maria 

Aparecida Ribeiro, primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado 

em 17/04/2017, Publicado no DJE 16/05/2017).2. A jurisprudência do STJ 

entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado 

ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a questão 

submetidos os Servidores. Assim, "não cabe seu pagamento pelo período 

que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, 

devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em 

épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial 

atual." (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 

DJe24.11.2015).3.."[...]As condenações impostas à Fazenda Pública de 

natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de 

correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da 

Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. 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 n. 

11.960/2009). (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

primeira seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).4. Recurso 

d e s p r o v i d o . 5 .  S e n t e n ç a  p a r c i a l m e n t e  r e t i f i c a d a .  ( N . U 

0011649-44.2012.8.11.0006, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

07/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018) Isso posto, e por tudo mais que 

nos autos consta, DECIDO: a) JULGAR PROCEDENTE o pedido com fulcro 

no art. 487, I do CPC/15 c/c art. 166 da Lei Complementar Municipal nº 

25/1997 para condenar o Município de Cáceres –MT a: pagar o adicional 

de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do 

servidor desde a data de elaboração do laudo LTCAT até enquanto 

perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde; b) Os valores 

pretéritos devem ser atualizados monetariamente na forma da modulação 

de efeitos das ADISs 4.425/DF e 4.357/DF; c) Deixo de condenar em 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95; d) Processo não sujeito ao reexame necessário de 

sentença, forte no art. 496, §3º, I do CPC/15; e) Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 29 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002257-19.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR OAB - SP234670-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002257-19.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 333, II do CPC. Pleiteia a parte 

reclamante indenização por danos morais, ao argumento de que sofreu 

abalo em sua honra ante a falha na prestação de serviços por parte da 

reclamada, que insiste em realizar cobranças, acerca de dívida 

inexistente. Afirma o reclamante que realizou matrícula para cursar 

pós-graduação junto a reclamada, momento em que emitiu vários cheques 

caução, que cobriria as mensalidades devidas, contudo cancelou sem 

contrato e matrícula, pagando multa e sustando os cheques emitidos, já 

que desistiu do contrato. Aduz ainda o reclamante, que apesar de ter 

cancelado o contrato sem nenhum débito em aberto, e ter inclusive 

recebido um documento da reclamada autorizando a sustação dos 

cheques, diante do cancelamento do contrato, vem sendo cobrado 

insistentemente pela reclamada, juntando diversos e-mails que comprovam 

suas alegações. A reclamada alega que o débito foi baixado, e que 

atualmente não consta débito pendente, além de afirmar que o autor não 

teve seu nome negativado, não havendo comprovação de qualquer dano 

moral sofrido pelo reclamante. Da análise dos autos, verifica-se através 

dos documentos juntados pelo autor que o mesma recebeu diversas 

cobranças e apesar de diversos esforções em informar que nada devia, 

as cobranças permaneceram. A reclamada não traz aos autos nenhum 

documento capaz de comprovar suas alegações, ou seja, quer se eximir 

da responsabilização pela má prestação dos serviços que oferece aos 

seus clientes e da insegurança gerada à consumidora, sem trazer aos 

autos absolutamente nada, apenas meras alegações. A responsabilidade 

da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 

14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. Logo, tenho 

que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que 

a reclamada agiu com negligência ao manter a cobrança, mesmo após 

cancelamento do contrato, sem qualquer justificativa plausível. Dessa 

forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e 

dissabores causados a parte reclamante em razão da falha na prestação 

do serviço efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, 

a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da 

verificação da conduta. No que tange ao quantum indenizatório, insta 

ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Pelo exposto, julgo 

procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar 

inexigível o débito mencionado na inicial e, 2) condenar a reclamada a 

pagar a reclamante, a título de danos morais, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

_________________________________________________________ 

Vistos, 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. Cáceres, 23 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002538-72.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA COELHO LEMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002538-72.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o 

presente caso é uma típica relação de consumo, pois as partes 

enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado 

ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, 

previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de 

inexistência de debito e indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, 

devido a um débito que não reconhece. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. A requerida contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato firmado com a requerente. Aduz, 

que a negativação é legítima, ante a inadimplência da parte requerente. 

Destarte, conquanto tenha a parte requerida alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento assinado ou gravação telefônica aptos a provar a contratação 

e a existência do débito que motivou a negativação em questão. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da 

reclamante para a referida contratação. A inserção do nome da parte 

requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, já 

que 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. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a reclamante teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Devemos levar em conta ainda, que a indenização por 

dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a 

parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia da parte 

ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum indenizatório deve 

tomar por base, de forma não emocional, isenta e criteriosa as 

circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do sofrimento, as 

partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e do ofendido e a 

dimensão da ofensa. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 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. Pelo 

exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 

1) declarar inexigível o débito mencionado na inicial e, 2) condenar a 

reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

p a t r o n o s .  G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO 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. Cáceres, 25 de janeiro de 2020. Hanae Yamamura 

de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002604-52.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR MAIA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002604-52.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o 

presente caso é uma típica relação de consumo, pois as partes 

enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado 

ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, 

previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de 

inexistência de debito e indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, 

devido a um débito que não reconhece. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. A requerida contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato firmado com a requerente. Aduz, 

que a negativação é legítima, ante a inadimplência da parte requerente. 

Destarte, conquanto tenha a parte requerida alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento assinado ou gravação telefônica aptos a provar a contratação 

e a existência do débito que motivou a negativação em questão. Sendo 

que somente as faturas não são suficientes para provar a contratação, 

podendo ter havido utilização dos serviços por parte de terceiros. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da reclamante para a referida contratação. A inserção do nome da parte 

requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, já 

que 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. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a reclamante teve o crédito 
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abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Devemos levar em conta ainda, que a indenização por 

dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a 

parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia da parte 

ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum indenizatório deve 

tomar por base, de forma não emocional, isenta e criteriosa as 

circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do sofrimento, as 

partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e do ofendido e a 

dimensão da ofensa. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis 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. Pelo 

exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 

1) declarar inexigível o débito mencionado na inicial e, 2) condenar a 

reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 6.000,00 

(seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

p a t r o n o s .  G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO 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. Cáceres, 25 de janeiro de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002571-62.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA SILVA LOPES (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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002571-62.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. A parte promovente, pleiteia 

indenização por danos morais em decorrência de ato ilícito, ao argumento 

de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, devido a um débito que não reconhece. A requerida 

por sua vez, contesta as alegações da requerente, alegando que o débito 

ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado entre as 

partes. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência. Como se 

vê através dos documentos anexados com a contestação, a requerida 

trouxe aos autos Termo de Adesão e Contratação de Serviços, 

devidamente assinado pela requerente, bem como, documentos pessoais 

apresentados no momento da contratação, faturas, e relatório de 

chamadas, comprovando assim, a contratação e o débito, o que justificou 

o encaminhamento do nome da promovente ao rol de inadimplentes. 

Examinando o conjunto probatório, verifica-se que a firma aposta nos 

documentos apresentados pela requerida guardam grafia semelhante com 

aquela apresentada nos documentos anexos a exordial. A autora não 

apresentou nenhuma justificativa que pudesse dar causa que aqueles 

documentos e assinaturas constante nos referidos documentos não 

fossem da mesma, comprovando a contratação, o consumo e o débito. 

Uma vez provada à contratação, e não tendo a autora juntado nenhum 

comprovante de pagamento dos débitos, resta provada também a 

existência dos débitos que originaram a negativação. Dessa maneira, ante 

as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida 

pela requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma 

narrada na contestação. A consequência do descumprimento do ônus 

mencionado no art. 373, I do Código de Processo Civil é a improcedência 

do pedido, já que meras alegações são insuficientes. Logo, não é cabível 

o pleito indenizatório. Ademais, do confronto existente entre os 

documentos juntados na contestação e as alegações da parte reclamante, 

infere-se que não ocorreu a indevida negativação. Estando em aberto os 

valores, a inclusão do nome e CPF da parte promovente nos órgãos de 

restrição ao crédito configura-se exercício regular de direito. E por 

qualquer ângulo que se analise a questão, se evidencia a má-fé do 

promovente, que distorce a sequência fática, obviamente para obter 

ganho indevido, consistente na não almejada indenização por danos 

morais. Não resta dúvida de que a parte autora contratou e, de forma 

ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não cumprir com suas 

obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a parte reclamante agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com ação declaratória de 

indenização por danos morais em decorrência do ato ilícito. Restou 

evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos 

fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do 

art. 80, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, julgo improcedente a 

pretensão deduzida na inicial. E condeno a parte reclamante como litigante 

de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% 

(nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas 

custas processuais e honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte 

por cento), sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, 

verba que será paga em benefício dos procuradores da Promovida. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

p a t r o n o s .  G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO 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. Cáceres, 26 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002590-68.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE CAMPOS MENDES (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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002590-68.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. A parte promovente, pleiteia 
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indenização por danos morais em decorrência de ato ilícito, ao argumento 

de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, devido a um débito que não reconhece. A requerida 

por sua vez, contesta as alegações do requerente, alegando que o débito 

ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado entre as 

partes. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência. Como se 

vê através dos documentos anexados com a contestação, a requerida 

trouxe aos autos Termo de Adesão e Contratação de Serviços, 

devidamente assinado pelo requerente, bem como, documentos pessoais 

apresentados no momento da contratação, e relatório de chamadas, 

comprovando assim, a contratação e o débito, o que justificou o 

encaminhamento do nome do promovente ao rol de inadimplentes. A 

promovida formulou pedido contraposto e requereu a condenação da 

promovente sem especificar qual o valor do débito em aberto. Examinando 

o conjunto probatório, verifica-se que a firma aposta nos documentos 

apresentados pela requerida guardam grafia semelhante com aquela 

apresentada nos documentos anexos a exordial. O autor não apresentou 

nenhuma justificativa que pudesse dar causa que aqueles documentos e 

assinaturas constante nos referidos documentos não fossem do mesmo, 

comprovando a contratação, o consumo e o débito. Uma vez provada à 

contratação, e não tendo o autor juntado nenhum comprovante de 

pagamento dos débitos, resta provada também a existência dos débitos 

que originaram a negativação. Dessa maneira, ante as circunstâncias em 

que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela requerida, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, muito provavelmente ocorreram da forma narrada na 

contestação. A consequência do descumprimento do ônus mencionado no 

art. 373, I do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que 

meras alegações são insuficientes. Logo, não é cabível o pleito 

indenizatório. Ademais, do confronto existente entre os documentos 

juntados na contestação e as alegações da parte reclamante, infere-se 

que não ocorreu a indevida negativação. Estando em aberto os valores, a 

inclusão do nome e CPF da parte promovente nos órgãos de restrição ao 

crédito configura-se exercício regular de direito. E por qualquer ângulo que 

se analise a questão, se evidencia a má-fé do promovente, que distorce a 

sequência fática, obviamente para obter ganho indevido, consistente na 

não almejada indenização por danos morais. Não resta dúvida de que a 

parte autora contratou e, de forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção 

de não cumprir com suas obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No 

caso, a parte reclamante agiu, irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar 

com ação declaratória de indenização por danos morais em decorrência 

do ato ilícito. Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, 

alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, 

portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, 

julgo improcedente a pretensão deduzida na inicial. Por outro lado, julgo 

improcedente o pedido contraposto, já que não fora especificado o valor 

requerido para condenação. E condeno a parte reclamante como litigante 

de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% 

(nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas 

custas processuais e honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte 

por cento), sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, 

verba que será paga em benefício dos procuradores da Promovida. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

p a t r o n o s .  G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO 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. Cáceres, 26 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002583-76.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM VIEIRA FERREIRA (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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002583-76.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o 

presente caso é uma típica relação de consumo, pois as partes 

enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado 

ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, 

previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de 

inexistência de debito e indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, 

devido a um débito que não reconhece. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. A requerida contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato firmado com o requerente. Aduz, 

que a negativação é legítima, ante a inadimplência da parte requerente. 

Destarte, conquanto tenha a parte requerida alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento assinado ou gravação telefônica aptos a provar a contratação 

e a existência do débito que motivou a negativação em questão. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais do 

reclamante para a referida contratação. A inserção do nome da parte 

requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, já 

que 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. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Contudo, pelo que evidenciam os documentos 

trazidos aos autos, especificamente o extrato das negativações juntado 

com a inicial, se vê que a parte reclamante conta com outras duas 

restrições comerciais anteriores a negativação objeto da ação. Resta 

comprovado que as outras restrições estão sendo discutidas em juízo, 

através do processo n. 1002582-91.2019.8.11.0006, não cabendo à 

aplicação da súmula 385 do STJ no presente caso. Não há dúvida de que 

a conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que o 

reclamante teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Devemos levar em conta 

ainda, que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que 

tem por objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela 

desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do 

quantum indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, 

isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração 

do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor 

e do ofendido e a dimensão da ofensa. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 

(oito 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. Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão 

formulada na inicial, para: 1) declarar inexigível o débito mencionado na 

inicial e, 2) condenar a reclamada pagar ao reclamante, a título de danos 

morais, R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

___________________________________________________________ 

Vistos, 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. Cáceres, 26 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002569-92.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA SILVA LOPES (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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002569-92.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o 

presente caso é uma típica relação de consumo, pois as partes 

enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado 

ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, 

previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de 

inexistência de debito e indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, 

devido a um débito que não reconhece. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. A requerida contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato firmado com a requerente. Aduz, 

que a negativação é legítima, ante a inadimplência da parte requerente. 

Destarte, conquanto tenha a parte requerida alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento assinado ou gravação telefônica aptos a provar a contratação 

e a existência do débito que motivou a negativação em questão. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da 

reclamante para a referida contratação. A inserção do nome da parte 

requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, já 

que 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. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Contudo, pelo que evidenciam os documentos 

trazidos aos autos, especificamente o extrato das negativações juntado 

com a inicial, se vê que a parte reclamante conta com outras duas 

restrições comerciais. Resta comprovado que as outras restrições estão 

sendo discutidas em juízo, não cabendo à aplicação da súmula 385 do STJ 

no presente caso. Não há dúvida de que a conduta da reclamada 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que o reclamante teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Devemos levar em conta ainda, que a indenização por 

dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a 

parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia da parte 

ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum indenizatório deve 

tomar por base, de forma não emocional, isenta e criteriosa as 

circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do sofrimento, as 

partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e do ofendido e a 

dimensão da ofensa. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 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. Pelo 

exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 

1) declarar inexigível o débito mencionado na inicial e, 2) condenar a 

reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

p a t r o n o s .  G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

___________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO 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. Cáceres, 26 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002552-56.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR IDELFONSO AMERICO LIMA (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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002552-56.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o 

presente caso é uma típica relação de consumo, pois as partes 

enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado 

ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, 

previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de 
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inexistência de debito e indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, 

devido a um débito que não reconhece. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. A requerida contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato firmado com o requerente. Aduz, 

que a negativação é legítima, ante a inadimplência da parte requerente. 

Destarte, conquanto tenha a parte requerida alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento assinado ou gravação telefônica aptos a provar a contratação 

e a existência do débito que motivou a negativação em questão. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais do 

reclamante para a referida contratação. A inserção do nome da parte 

requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, já 

que 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. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Contudo, pelo que evidenciam os documentos 

trazidos aos autos, especificamente o extrato das negativações juntado 

com a inicial, se vê que a parte reclamante conta com outra restrição 

comercial, contudo a mesma é posterior à negativação objeto da ação. 

Resta comprovado que a restrição discutida nesta ação é a mais antiga, 

não cabendo à aplicação da súmula 385 do STJ no presente caso. Não há 

dúvida de que a conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que o reclamante teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Devemos levar em conta 

ainda, que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que 

tem por objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela 

desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do 

quantum indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, 

isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração 

do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor 

e do ofendido e a dimensão da ofensa. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 

(seis 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. Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão 

formulada na inicial, para: 1) declarar inexigível o débito mencionado na 

inicial e, 2) condenar a reclamada pagar ao reclamante, a título de danos 

morais, R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

___________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO 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. Cáceres, 26 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002570-77.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA SILVA LOPES (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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002570-77.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o 

presente caso é uma típica relação de consumo, pois as partes 

enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado 

ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, 

previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de 

inexistência de debito e indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, 

devido a um débito que não reconhece. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. A requerida contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato firmado com a requerente. Aduz, 

que a negativação é legítima, ante a inadimplência da parte requerente. 

Destarte, conquanto tenha a parte requerida alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento assinado ou gravação telefônica aptos a provar a contratação 

e a existência do débito que motivou a negativação em questão. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da 

reclamante para a referida contratação. A inserção do nome da parte 

requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, já 

que 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. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Contudo, pelo que evidenciam os documentos 

trazidos aos autos, especificamente o extrato das negativações juntado 

com a inicial, se vê que a parte reclamante conta com outras duas 

restrições comerciais. Resta comprovado que as outras restrições estão 

sendo discutidas em juízo, não cabendo à aplicação da súmula 385 do STJ 

no presente caso. Não há dúvida de que a conduta da reclamada 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que o reclamante teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. 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 
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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$ 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. Pelo 

exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 

1) declarar inexigível o débito mencionado na inicial e, 2) condenar a 

reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

p a t r o n o s .  G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

___________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO 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. Cáceres, 26 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001451-81.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PALMA DIAS OAB - MT0003523S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001451-81.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. A parte promovente, pleiteia 

indenização por danos morais em decorrência de ato ilícito, ao argumento 

de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, devido a um débito que não reconhece. A requerida 

por sua vez, contesta as alegações do requerente, alegando que o débito 

ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado entre as 

partes. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência. Como se 

vê através dos documentos anexados com a contestação, a requerida 

trouxe aos autos Termo de Seguro Proteção e de Seguro Cartão Mais, 

devidamente assinados pelo requerente, bem como, documentos pessoais 

apresentados no momento da contratação, comprovando assim, a 

contratação e o débito, o que justificou o encaminhamento do nome do 

promovente ao rol de inadimplentes. Examinando o conjunto probatório, 

verifica-se que a firma aposta nos documentos apresentados pela 

requerida guardam grafia semelhante com aquela apresentada nos 

documentos anexos a exordial. O autor não apresentou nenhuma 

justificativa que pudesse dar causa que aqueles documentos e 

assinaturas constante nos referidos documentos não fossem da mesma, 

comprovando a contratação, o consumo e o débito. Uma vez provada à 

contratação, e não tendo o autor juntado nenhum comprovante de 

pagamento dos débitos, resta provada também a existência dos débitos 

que originaram a negativação. Dessa maneira, ante as circunstâncias em 

que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela requerida, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, muito provavelmente ocorreram da forma narrada na 

contestação. A consequência do descumprimento do ônus mencionado no 

art. 373, I do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que 

meras alegações são insuficientes. Logo, não é cabível o pleito 

indenizatório. Ademais, do confronto existente entre os documentos 

juntados na contestação e as alegações da parte reclamante, infere-se 

que não ocorreu a indevida negativação. Estando em aberto os valores, a 

inclusão do nome e CPF da parte promovente nos órgãos de restrição ao 

crédito configura-se exercício regular de direito. E por qualquer ângulo que 

se analise a questão, se evidencia a má-fé do promovente, que distorce a 

sequência fática, obviamente para obter ganho indevido, consistente na 

não almejada indenização por danos morais. Não resta dúvida de que a 

parte autora contratou e, de forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção 

de não cumprir com suas obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No 

caso, a parte reclamante agiu, irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar 

com ação declaratória de indenização por danos morais em decorrência 

do ato ilícito. Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, 

alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, 

portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, 

julgo improcedente a pretensão deduzida na inicial. E condeno a parte 

reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa, conforme art. 

55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores 

da Promovida. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO 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. Cáceres, 27 de janeiro de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira 

Juíza de Direito juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002544-79.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HOSANA AURELINA 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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002544-79.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o 

presente caso é uma típica relação de consumo, pois as partes 

enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado 

ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, 

previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de 

inexistência de debito e indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, 

devido a um débito que não reconhece. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. A requerida contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato firmado com a requerente. Aduz, 

que a negativação é legítima, ante a inadimplência da parte requerente. 

Destarte, conquanto tenha a parte requerida alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 
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documento assinado ou gravação telefônica aptos a provar a contratação 

e a existência do débito que motivou a negativação em questão. Sendo 

que somente as faturas não são suficientes para provar a contratação, 

podendo ter havido utilização dos serviços por parte de terceiros. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da reclamante para a referida contratação. A inserção do nome da parte 

requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, já 

que 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. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a reclamante teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Devemos levar em conta ainda, que a indenização por 

dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a 

parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia da parte 

ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum indenizatório deve 

tomar por base, de forma não emocional, isenta e criteriosa as 

circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do sofrimento, as 

partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e do ofendido e a 

dimensão da ofensa. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito 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. Pelo 

exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 

1) declarar inexigível o débito mencionado na inicial e, 2) condenar a 

reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 8.000,00 (oito 

mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

p a t r o n o s .  G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO 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. Cáceres, 26 de janeiro de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002274-55.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA DA COSTA DUARTE (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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002274-55.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o 

presente caso é uma típica relação de consumo, pois as partes 

enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado 

ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, 

previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de 

inexistência de debito e indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, 

devido a um débito que não reconhece. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. A requerida contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato firmado com a requerente. Aduz, 

que a negativação é legítima, ante a inadimplência da parte requerente. 

Destarte, conquanto tenha a parte requerida alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento assinado ou gravação telefônica aptos a provar a contratação 

e a existência do débito que motivou a negativação em questão. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da 

reclamante para a referida contratação. A inserção do nome da parte 

requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, já 

que 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. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Contudo, pelo que evidenciam os documentos 

trazidos aos autos, especificamente o extrato das negativações juntado 

com a inicial, se vê que a parte reclamante conta com outra restrição 

comercial, contudo a mesma também esta sendo discutida em juízo. Resta 

comprovado que a outra restrição esta sendo discutida em juízo, não 

cabendo à aplicação da súmula 385 do STJ no presente caso. Não há 

dúvida de que a conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que o reclamante teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Devemos levar em conta 

ainda, que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que 

tem por objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela 

desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do 

quantum indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, 

isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração 

do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor 

e do ofendido e a dimensão da ofensa. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 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. Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão 

formulada na inicial, para: 1) declarar inexigível o débito mencionado na 

inicial e, 2) condenar a reclamada pagar ao reclamante, a título de danos 
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morais, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC 

a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

___________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO 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. Cáceres, 26 de janeiro de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira 

Juíza de Direito juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002477-17.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR BENTO RODRIGUES (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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002477-17.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. A parte promovente, pleiteia 

indenização por danos morais em decorrência de ato ilícito, ao argumento 

de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, devido a um débito que não reconhece. A requerida 

por sua vez, contesta as alegações do requerente, alegando que o débito 

ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado entre as 

partes. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência. A 

promovida formulou pedido contraposto e requereu a condenação da 

promovente ao pagamento de R$ 178,75 (cento e setenta e oito reais e 

setenta e cinco centavos), referente ao valor do débito em aberto. Como 

se vê através dos documentos anexados com a contestação, a requerida 

trouxe aos autos Termo de Adesão e Contratação de Serviços, 

devidamente assinado pelo requerente, bem como relatório de chamadas e 

documentos pessoais apresentados no momento da contratação, 

comprovando assim, a contratação e o débito, o que justificou o 

encaminhamento do nome da promovente ao rol de inadimplentes. 

Contudo, examinando o conjunto probatório, verifica-se que a firma aposta 

nos documentos apresentados pela requerida guardam grafia semelhante 

com aquela apresentada nos documentos anexos a exordial. A autora não 

apresentou nenhuma justificativa que pudesse dar causa que aqueles 

documentos e assinaturas constante nos referidos documentos não 

fossem da mesma, comprovando a contratação, o consumo e o débito. 

Uma vez provada à contratação, e não tendo o autor juntado nenhum 

comprovante de pagamento dos débitos, resta provada também a 

existência dos débitos que originaram a negativação. Dessa maneira, ante 

as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida 

pela requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma 

narrada na contestação. A consequência do descumprimento do ônus 

mencionado no art. 373, I do Código de Processo Civil é a improcedência 

do pedido, já que meras alegações são insuficientes. Logo, não é cabível 

o pleito indenizatório. Ademais, do confronto existente entre os 

documentos juntados na contestação e as alegações da parte reclamante, 

infere-se que não ocorreu a indevida negativação. Estando em aberto os 

valores, a inclusão do nome e CPF da parte promovente nos órgãos de 

restrição ao crédito configura-se exercício regular de direito. E por 

qualquer ângulo que se analise a questão, se evidencia a má-fé do 

promovente, que distorce a sequência fática, obviamente para obter 

ganho indevido, consistente na não almejada indenização por danos 

morais. Não resta dúvida de que a parte autora contratou e, de forma 

ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não cumprir com suas 

obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a parte reclamante agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com ação declaratória de 

indenização por danos morais em decorrência do ato ilícito. Restou 

evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos 

fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do 

art. 80, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, julgo improcedente a 

pretensão deduzida na inicial. Por outro lado, julgo procedente o pedido 

contraposto, bem como opino pela condenação da parte promovente ao 

pagamento do valor R$ 178,75 (cento e setenta e oito reais e setenta e 

cinco centavos), acrescido de juros de mora de 1% e correção monetária 

pelo INPC-IBGE, ambos a partir da inadimplência. E condeno a parte 

reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa, conforme art. 

55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores 

da Promovida. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO 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. Cáceres, 27 de janeiro de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira 

Juíza de Direito juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002719-73.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVINA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002719-73.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Dispenso o relatório a teor do 

artigo 38, da Lei nº 9099/95. De acordo com o Enunciado 20, do Fórum 

Nacional de Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.”. No presente caso, a parte reclamante foi devidamente intimada 

através de seu(sua) advogado(a), para comparecer à audiência 

designada, e não compareceu, conforme termo de audiência juntado aos 

autos. Consigno que, eventual justificativa para não comparecimento à 

audiência deve ser apresentada antes ou no próprio dia da audiência, 

ainda mais quando a parte Reclamante está devidamente assistida por 

advogado constituído. Além do que a Reclamante nada manifestou mesmo 

após a audiência. Em razão da parte reclamante não ter comparecido à 

audiência de conciliação, restou configurada a contumácia, com espeque 

no art. 51, I, da Lei 9.099/95, DECLARO EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito, com o consequente arquivamento. Com base no 

Enunciado 28 do FONAJE, CONDENO a parte reclamante ao pagamento 

das custas processuais. Fica condicionado que para intentar a mesma 

ação contra a parte reclamada, deverão ser recolhidas as respectivas 

custas processuais. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

Vistos, 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. Cáceres, 27 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 
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OLIVEIRA juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002086-62.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA PAULA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

NADIA ILANNA SOUZA DERVALHE OAB - MT25070-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002086-62.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o 

presente caso é uma típica relação de consumo, pois as partes 

enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado 

ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, 

previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de 

inexistência de debito e indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, 

devido a um débito que não reconhece. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. A requerida contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato firmado com a requerente. Aduz, 

que a negativação é legítima, ante a inadimplência da parte requerente. 

Destarte, conquanto tenha a parte requerida alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento assinado ou gravação telefônica aptos a provar a contratação 

e a existência do débito que motivou a negativação em questão. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da 

reclamante para a referida contratação. A inserção do nome da parte 

requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, já 

que 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. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a reclamante teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Devemos levar em conta ainda, que a indenização por 

dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a 

parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia da parte 

ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum indenizatório deve 

tomar por base, de forma não emocional, isenta e criteriosa as 

circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do sofrimento, as 

partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e do ofendido e a 

dimensão da ofensa. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis 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. Pelo 

exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 

1) declarar inexigível o débito mencionado na inicial e, 2) condenar a 

reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 6.000,00 

(seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

p a t r o n o s .  G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO 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. Cáceres, 27 de janeiro de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002582-91.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM VIEIRA 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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002582-91.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o 

presente caso é uma típica relação de consumo, pois as partes 

enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado 

ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, 

previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de 

inexistência de debito e indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, 

devido a um débito que não reconhece. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. A requerida contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato firmado com o requerente. Aduz, 

que a negativação é legítima, ante a inadimplência da parte requerente. 

Destarte, conquanto tenha a parte requerida alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento assinado ou gravação telefônica aptos a provar a contratação 

e a existência do débito que motivou a negativação em questão. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais do 

reclamante para a referida contratação. A inserção do nome da parte 

requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, já 

que 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 
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que responde objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e 

serviços. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Contudo, pelo que evidenciam os documentos 

trazidos aos autos, especificamente o extrato das negativações juntado 

com a inicial, se vê que a parte reclamante conta com outra restrição 

comercial posterior a negativação objeto da ação. Resta comprovado que 

a outra restrição além de ser posterior, esta sendo discutida em juízo, não 

cabendo à aplicação da súmula 385 do STJ no presente caso. Não há 

dúvida de que a conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que o reclamante teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Devemos levar em conta 

ainda, que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que 

tem por objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela 

desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do 

quantum indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, 

isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração 

do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor 

e do ofendido e a dimensão da ofensa. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 

(oito 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. Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão 

formulada na inicial, para: 1) declarar inexigível o débito mencionado na 

inicial e, 2) condenar a reclamada pagar ao reclamante, a título de danos 

morais, R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

___________________________________________________________ 

Vistos, 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. Cáceres, 27 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002483-24.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CRISTINA DELCARO (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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002483-24.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o 

presente caso é uma típica relação de consumo, pois as partes 

enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado 

ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, 

previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de 

inexistência de debito e indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, 

devido a um débito que não reconhece. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. A requerida contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato firmado com a requerente. Aduz, 

que a negativação é legítima, ante a inadimplência da parte requerente. 

Destarte, conquanto tenha a parte requerida alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento assinado ou gravação telefônica aptos a provar a contratação 

e a existência do débito que motivou a negativação em questão. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da 

reclamante para a referida contratação. A inserção do nome da parte 

requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, já 

que 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. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a reclamante teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Devemos levar em conta ainda, que a indenização por 

dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a 

parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia da parte 

ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum indenizatório deve 

tomar por base, de forma não emocional, isenta e criteriosa as 

circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do sofrimento, as 

partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e do ofendido e a 

dimensão da ofensa. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 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. Pelo 

exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 

1) declarar inexigível o débito mencionado na inicial e, 2) condenar a 

reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

p a t r o n o s .  G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO 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. 
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Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 27 de janeiro de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002484-09.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CRISTINA DELCARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002484-09.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o 

presente caso é uma típica relação de consumo, pois as partes 

enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado 

ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, 

previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de 

inexistência de debito e indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, 

devido a um débito que não reconhece. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. A requerida contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato firmado com a requerente. Aduz, 

que a negativação é legítima, ante a inadimplência da parte requerente. 

Destarte, conquanto tenha a parte requerida alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento assinado ou gravação telefônica aptos a provar a contratação 

e a existência do débito que motivou a negativação em questão. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da 

reclamante para a referida contratação. A inserção do nome da parte 

requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, já 

que 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. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a reclamante teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Devemos levar em conta ainda, que a indenização por 

dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a 

parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia da parte 

ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum indenizatório deve 

tomar por base, de forma não emocional, isenta e criteriosa as 

circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do sofrimento, as 

partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e do ofendido e a 

dimensão da ofensa. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 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. Pelo 

exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 

1) declarar inexigível o débito mencionado na inicial e, 2) condenar a 

reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

p a t r o n o s .  G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO 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. Cáceres, 27 de janeiro de 2020. Hanae Yamamura 

de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002798-52.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002798-52.2019.8.11.0006. Visto. Dispensado o relatório, com 

fundamento no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 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. Preliminar Ilegitimidade 

Passiva A reclamada alega que a responsabilidade pelo contrato objeto da 

ação é da empresa Banco Itaú Consignado, já que o mesmo foi cedido. 

Não merece guarida a preliminar suscitada, uma vez que é o nome da 

empresa reclamada que consta nos holerites, como a responsável pelos 

descontos, bem como, não trouxe aos autos nenhum termo de cessão 

relativo ao contrato, razão pela qual rejeito a preliminar arguida. Passo a 

análise do MÉRITO. A parte promovente, pleiteia indenização por danos 

morais em decorrência de ato ilícito, ao argumento de que não contratou 

empréstimo consignado, sustentando que vem sofrendo descontos em 

sua folha salarial, devido a um débito que não reconhece. Nota-se que a 

reclamada, apesar de ter sido citada, não compareceu à sessão de 

conciliação e apesar de apresentar contestação, tornou-se revel. Assim, 

deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato julgamento da 

causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Como a ausência da 

parte ré importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, a 

procedência do pedido se impõe, máxime quando não infirmados pelas 

provas existentes nos autos. Destarte, a reclamada não apresentou 

qualquer elemento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na 

inicial. A requerido por sua vez, contesta as alegações do requerente, 

alegando que a responsabilidade pelo contrato objeto da ação é da 

empresa Banco Itaú Consignado, já que o mesmo foi cedido. Contudo, a 

parte Reclamada não trouxe qualquer documentação comprobatória das 

suas alegações, especialmente qualquer termo de cessão ou 

contrato/termo de adesão ao empréstimo, para pelo menos se aferir a 

existência ou não da contratação, seus termos, dentre outros aspectos. 

Dessa forma, conclui-se que a parte Reclamada não se desincumbiu do 
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encargo probatório que lhe cabia, desatendendo ao disposto no art. 373, II, 

do CPC. A parte Ré não trouxe fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito da parte Reclamante. Não demonstra a licitude da 

cobrança que fez ao longo de anos, o que lhe competia em face da 

relação de consumo que se estabelece entre as partes, o que conduz à 

necessária facilitação dos direitos da parte autora, seja porque 

hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja pela verossimilhança do 

alegado na exordial. Dessa forma, não havendo provas acerca da 

contratação do empréstimo consignado, não resta outra medida, a não ser 

declarar a nulidade da cobrança e determinar a devolução na forma 

simples, da quantia de R$ 7.812,64 (sete mil oitocentos e doze reais e 

sessenta e quatro centavos). Quanto à reparação por dano moral, é 

cediço que a responsabilidade da Reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Verifica-se que 

houve falha na prestação do serviço, no que se refere cobrança 

sistemática de débitos não contratados na folha de pagamento do 

Reclamante de forma ilegítima. A cobrança indevida está provada, 

conforme se verifica dos holerites do Reclamante juntados com a inicial. A 

situação vivenciada pela parte Reclamante trouxe-lhe diversos dissabores 

que ultrapassam o mero aborrecimento das situações cotidianas, 

especialmente porque a Reclamante foi cobrada indevidamente no seu 

salário ao longo de anos, e necessitou contratar advogado para bater às 

portas do Judiciário para ver solucionado o seu caso. 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 (dano in re ipsa), pois o dano se 

extrai da verificação da conduta. Para a fixação do valor da indenização 

por danos morais, a jurisprudência define alguns critérios a serem 

observados pelo julgador, entre eles: grau de culpa; gravidade do dano; 

condições econômico-sociais do ofensor e do ofendido. No caso dos 

autos, a repercussão dos fatos na esfera íntima da parte Reclamante 

pode ser considerada moderada, se comparada a outras adversidades, 

geradoras de dano moral. A parte Reclamada é empresa grande porte e 

efetuou descontos indevidos na folha de pagamento da Reclamante. 

Feitas as ponderações supra, entendo adequada, para o caso, a fixação 

da indenização de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Diante do exposto, opino 

pela procedência dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para declarar a nulidade da cobrança de empréstimo na 

folha de pagamento da Autora e condenar a Reclamada a restituir ao 

Reclamante a quantia de R$ 7.812,64 (sete mil oitocentos e doze reais e 

sessenta e quatro centavos), referente aos descontos realizados, 

atualizados pelo INPC a partir do efetivo desembolso, acrescidos de juros 

de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ainda, opino pela condenação 

da Reclamada ao pagamento ao Reclamante de indenização por danos 

morais na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), atualizados da data 

do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC, acrescida de juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Expeçam-se os ofícios 

pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO 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. Cáceres, 28 de janeiro de 

2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002797-67.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002797-67.2019.8.11.0006. Visto. Dispensado o relatório, com 

fundamento no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 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. Preliminar Ilegitimidade 

Passiva A reclamada alega que a responsabilidade pelo contrato objeto da 

ação é da empresa Banco Itaú Consignado, já que o mesmo foi cedido. 

Não merece guarida a preliminar suscitada, uma vez que é o nome da 

empresa reclamada que consta nos holerites, como a responsável pelos 

descontos, bem como, não trouxe aos autos nenhum termo de cessão 

relativo ao contrato, razão pela qual rejeito a preliminar arguida. Passo a 

análise do MÉRITO. A parte promovente, pleiteia indenização por danos 

morais em decorrência de ato ilícito, ao argumento de que não contratou 

empréstimo consignado, sustentando que vem sofrendo descontos em 

sua folha salarial, devido a um débito que não reconhece. Nota-se que a 

reclamada, apesar de ter sido citada, não compareceu à sessão de 

conciliação e apesar de apresentar contestação, tornou-se revel. Assim, 

deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato julgamento da 

causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Como a ausência da 

parte ré importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, a 

procedência do pedido se impõe, máxime quando não infirmados pelas 

provas existentes nos autos. Destarte, a reclamada não apresentou 

qualquer elemento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na 

inicial. A requerido por sua vez, contesta as alegações do requerente, 

alegando que a responsabilidade pelo contrato objeto da ação é da 

empresa Banco Itaú Consignado, já que o mesmo foi cedido. Contudo, a 

parte Reclamada não trouxe qualquer documentação comprobatória das 

suas alegações, especialmente qualquer termo de cessão ou 

contrato/termo de adesão ao empréstimo, para pelo menos se aferir a 

existência ou não da contratação, seus termos, dentre outros aspectos. 

Dessa forma, conclui-se que a parte Reclamada não se desincumbiu do 

encargo probatório que lhe cabia, desatendendo ao disposto no art. 373, II, 

do CPC. A parte Ré não trouxe fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito da parte Reclamante. Não demonstra a licitude da 

cobrança que fez ao longo de anos, o que lhe competia em face da 

relação de consumo que se estabelece entre as partes, o que conduz à 

necessária facilitação dos direitos da parte autora, seja porque 

hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja pela verossimilhança do 

alegado na exordial. Dessa forma, não havendo provas acerca da 

contratação do empréstimo consignado, não resta outra medida, a não ser 

declarar a nulidade da cobrança e determinar a devolução na forma 

simples, da quantia de R$ 2.822,33 (dois mil oitocentos e vinte e dois reais 

e trinta e três centavos). Quanto à reparação por dano moral, é cediço 

que a responsabilidade da Reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Verifica-se que houve falha na 

prestação do serviço, no que se refere cobrança sistemática de débitos 

não contratados na folha de pagamento do Reclamante de forma ilegítima. 

A cobrança indevida está provada, conforme se verifica dos holerites do 

Reclamante juntados com a inicial. A situação vivenciada pela parte 

Reclamante trouxe-lhe diversos dissabores que ultrapassam o mero 

aborrecimento das situações cotidianas, especialmente porque a 

Reclamante foi cobrada indevidamente no seu salário ao longo de anos, e 

necessitou contratar advogado para bater às portas do Judiciário para ver 

solucionado o seu caso. 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 (dano in re ipsa), pois o dano se extrai da 
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verificação da conduta. Para a fixação do valor da indenização por danos 

morais, a jurisprudência define alguns critérios a serem observados pelo 

julgador, entre eles: grau de culpa; gravidade do dano; condições 

econômico-sociais do ofensor e do ofendido. No caso dos autos, a 

repercussão dos fatos na esfera íntima da parte Reclamante pode ser 

considerada moderada, se comparada a outras adversidades, geradoras 

de dano moral. A parte Reclamada é empresa grande porte e efetuou 

descontos indevidos na folha de pagamento da Reclamante. Feitas as 

ponderações supra, entendo adequada, para o caso, a fixação da 

indenização de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Diante do exposto, opino pela 

procedência dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, para declarar a nulidade da cobrança de empréstimo na folha de 

pagamento da Autora e condenar a Reclamada a restituir ao Reclamante a 

quantia de R$ 2.822,33 (dois mil oitocentos e vinte e dois reais e trinta e 

três centavos), referente aos descontos realizados, atualizados pelo INPC 

a partir do efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação. Ainda, opino pela condenação da Reclamada ao 

pagamento ao Reclamante de indenização por danos morais na 

importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), atualizados da data do 

arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC, acrescida de juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Expeçam-se os ofícios 

pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO 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. Cáceres, 28 de janeiro de 

2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002699-82.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FERREIRA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002699-82.2019.8.11.0006. Visto. Dispensado o relatório, com 

fundamento no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 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. Preliminar da Prescrição 

Rejeito a alegação de prescrição sob o fundamento de já ter se passado 

três anos da data dos descontos, tendo em vista tratar-se de relação 

consumerista, devendo aplicar o art. 27 do CDC, para reconhecer o prazo 

prescricional de cinco anos. Preliminar Ilegitimidade Passiva A reclamada 

alega que a responsabilidade pelo contrato objeto da ação é da empresa 

Banco Itaú Consignado, já que o mesmo foi cedido. Não merece guarida a 

preliminar suscitada, uma vez que é o nome da empresa reclamada que 

consta nos holerites, como a responsável pelos descontos, bem como, 

não trouxe aos autos nenhum termo de cessão relativo ao contrato, razão 

pela qual rejeito a preliminar arguida. Passo a análise do MÉRITO. A parte 

promovente, pleiteia indenização por danos morais em decorrência de ato 

ilícito, ao argumento de que não contratou empréstimo consignado, 

sustentando que vem sofrendo descontos em sua folha salarial, devido a 

um débito que não reconhece. Nota-se que a reclamada, apesar de ter 

sido citada, não compareceu à sessão de conciliação e apesar de 

apresentar contestação, tornou-se revel. Assim, deve ser imposto os 

efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do 

artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Como a ausência da parte ré importa em 

confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, a procedência do pedido se 

impõe, máxime quando não infirmados pelas provas existentes nos autos. 

Destarte, a reclamada não apresentou qualquer elemento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação, presumindo-se, portanto, 

verdadeira a versão posta na inicial. A requerido por sua vez, contesta as 

alegações do requerente, alegando que a responsabilidade pelo contrato 

objeto da ação é da empresa Banco Itaú Consignado, já que o mesmo foi 

cedido. Contudo, a parte Reclamada não trouxe qualquer documentação 

comprobatória das suas alegações, especialmente qualquer termo de 

cessão ou contrato/termo de adesão ao empréstimo, para pelo menos se 

aferir a existência ou não da contratação, seus termos, dentre outros 

aspectos. Dessa forma, conclui-se que a parte Reclamada não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe cabia, desatendendo ao 

disposto no art. 373, II, do CPC. A parte Ré não trouxe fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito da parte Reclamante. Não demonstra 

a licitude da cobrança que fez ao longo de anos, o que lhe competia em 

face da relação de consumo que se estabelece entre as partes, o que 

conduz à necessária facilitação dos direitos da parte autora, seja porque 

hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja pela verossimilhança do 

alegado na exordial. Dessa forma, não havendo provas acerca da 

contratação do empréstimo consignado, não resta outra medida, a não ser 

declarar a nulidade da cobrança e determinar a devolução na forma 

simples, da quantia de R$ 1.517,46 (mil quinhentos e dezessete reais e 

quarenta e seis centavos). Quanto à reparação por dano moral, é cediço 

que a responsabilidade da Reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Verifica-se que houve falha na 

prestação do serviço, no que se refere cobrança sistemática de débitos 

não contratados na folha de pagamento do Reclamante de forma ilegítima. 

A cobrança indevida está provada, conforme se verifica dos holerites do 

Reclamante juntados com a inicial. A situação vivenciada pela parte 

Reclamante trouxe-lhe diversos dissabores que ultrapassam o mero 

aborrecimento das situações cotidianas, especialmente porque a 

Reclamante foi cobrada indevidamente no seu salário ao longo de anos, e 

necessitou contratar advogado para bater às portas do Judiciário para ver 

solucionado o seu caso. 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 (dano in re ipsa), pois o dano se extrai da 

verificação da conduta. Para a fixação do valor da indenização por danos 

morais, a jurisprudência define alguns critérios a serem observados pelo 

julgador, entre eles: grau de culpa; gravidade do dano; condições 

econômico-sociais do ofensor e do ofendido. No caso dos autos, a 

repercussão dos fatos na esfera íntima da parte Reclamante pode ser 

considerada moderada, se comparada a outras adversidades, geradoras 

de dano moral. A parte Reclamada é empresa grande porte e efetuou 

descontos indevidos na folha de pagamento da Reclamante. Feitas as 

ponderações supra, entendo adequada, para o caso, a fixação da 

indenização de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Diante do exposto, opino pela 

procedência dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, para declarar a nulidade da cobrança de empréstimo na folha de 

pagamento da Autora e condenar a Reclamada a restituir ao Reclamante a 

quantia de R$ 1.517,46 (mil quinhentos e dezessete reais e quarenta e 

seis centavos), referente aos descontos realizados, atualizados pelo INPC 

a partir do efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação. Ainda, opino pela condenação da Reclamada ao 

pagamento ao Reclamante de indenização por danos morais na 

importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), atualizados da data do 

arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC, acrescida de juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Expeçam-se os ofícios 

pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 
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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. Cáceres, 28 de janeiro de 

2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002399-23.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDINEIA RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002399-23.2019.8.11.0006. Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, ajuizada por MARIA CLAUDINEIA RIBEIRO DOS SANTOS 

contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES, na qual pugna pelo pagamento do 

adicional de insalubridade, sob o fundamento de que o autor exerce a 

função de técnica de enfermagem no Pronto Atendimento Municipal, 

estando exposta diariamente a risco de contágio por agentes biológicos e 

doenças infectocontagiosas. O Requerido apresentou contestação 

argumentando inexistência de previsão legal quanto ao pedido da autora. 

Em análise aos autos, entendo que é caso de procedência do pedido. No 

tocante ao direito do adicional de remuneração às atividades insalubres 

previsto expressamente no art. 7º, XXIII da Constituição da República de 

1988, trata-se de norma de eficácia limitada, ou seja, de aplicação mediata, 

indireta e reduzida, necessitando de lei infraconstitucional que discipline e 

regulamente a sua aplicabilidade. A citada norma constitucional é regulada, 

em âmbito municipal, pela Lei Complementar 94/2011, na qual reconhece o 

direito de adicional de insalubridade para os casos em que a atividade 

exponha o servidor a risco, conforme segue: “Art. 166. Os servidores que 

trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias 

tóxicas, ou com risco de atividade, fazem jus a um adicional sobre o 

vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei. § 1º A eliminação ou 

neutralização da insalubridade ocorrerá: I – Com a adoção de medias que 

conservem o ambiente o ambiente de trabalho dentro dos limites de 

tolerância. II – com o fornecimento gratuito pela Administração Pública 

Municipal, e a utilização de equipamento de proteção individual ao servidor, 

que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. 

§2º O exercício do trabalho em condições insalubres, acima dos limites de 

tolerância estabelecidos em lei local ou consoante as normas 

estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a 

percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 

20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor do salário base de 

acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo.” Em 

interpretação literal do dispositivo municipal, pode-se concluir que, na 

ausência de legislação local específica que complemente a respectiva 

norma legislativa, há a possibilidade do preenchimento da respectiva 

lacuna pelas disposições estabelecidas pelo Ministério de Trabalho e 

Emprego que tratam sobre a matéria. Diante disso, é aplicável ao caso a 

Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho, especificamente 

o seu anexo nº 14 na qual define as atividades que fazem jus ao adicional 

de insalubridade, conforme segue: “NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES 

INSALUBRES (...) 15.2 O exercício de trabalho em condições de 

insalubridade, de acordo com os subitens do item anterior, assegura ao 

trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o salário mínimo da 

região, equivalente a: (...) 15.2.2 20% (vinte por cento), para insalubridade 

de grau médio; (...)” “ANEXO N.º 14 (Aprovado pela Portaria SSST n.º 12, 

de 12 de novembro de 1979) AGENTES BIOLÓGICOS Relação das 

atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é 

caracterizada pela avaliação qualitativa. (...) Trabalhos e operações em 

contato permanente com pacientes, animais ou com material 

infecto-contagiante, em: - hospitais, serviços de emergência, enfermarias, 

ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que 

tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de 

uso desses pacientes, não previamente esterilizados); (...)” Do laudo 

pericial acostado no ID 19517225, resta caracterizada a insalubridade em 

grau médio (20%) pela exposição da parte autora a risco biológico de 

forma habitual e permanente. Desse modo, concluindo o laudo pericial 

como insalubre o ambiente laboral e os agentes biológicos manuseados 

pela parte autora, bem como estando enquadradas e configuradas como 

insalubres de grau médio as respectivas atividades na NR 15 - anexo 14, 

é de se reconhecer o direito ao pagamento do adicional de insalubridade à 

parte enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde. 

Assim também, deve o Município ser obrigado a fornecer os equipamentos 

de proteção individual, sendo certo que uma vez constatada sua eficácia 

para o resguardo da saúde do servidor, o pagamento do adicional poderá 

ser suspenso. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência: Ementa: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE. ENFERMEIRA. PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE. 

RECURSO DESPROVIDO. 01. Comprovado que as atividades habituais do 

servidor são nocivas à saúde, tem ele direito ao adicional de insalubridade 

nos termos da legislação do ente federado a que se encontrar vinculado. 

02. Não prevendo a lei a incorporação aos vencimentos do servidor, o 

adicional de insalubridade é devido enquanto perdurarem as condições de 

trabalho nocivas à saúde. O pagamento poderá ser suspenso, entre 

outras situações, quando comprovados o uso de equipamento de 

proteção individual e a sua eficácia para o resguardo da saúde do 

servidor. (TJ-SC - Apelação Cível AC 20120115580 SC 2012.011558-0 

(Acórdão), Data de publicação: 27/08/2012). Quanto ao termo inicial do 

pagamento, este deve ocorrer da data de elaboração do laudo pericial, 

conforme entendimento sedimentado pelo TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - PLEITO 

DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL - 

PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - LAUDO PERICIAL ATESTANDO A 

INSALUBRIDADE - TERMO INICIAL - DATA DA ELABORAÇÃO DO LAUDO - 

CORREÇÃO MONETÁRIA- RETIFICADA - APELO DESPROVIDO - 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. [...]Após análise empírica, se o 

laudo pericial não dá margens para dúvidas acerca da necessidade 

concreta da inclusão do adicional de insalubridade de grau médio nos 

vencimentos do interessado e se a lei do ente municipal confere, 

expressamente, o direito para aqueles que se encontrem em determinada 

situação insalubre, resta incontroversa a exigibilidade do mesmo.2 – 

{...}(Apelação / Remessa Necessária 7611/2016, Desa. Maria Aparecida 

Ribeiro, primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 

17/04/2017, Publicado no DJE 16/05/2017).2. A jurisprudência do STJ 

entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado 

ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a questão 

submetidos os Servidores. Assim, "não cabe seu pagamento pelo período 

que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, 

devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em 

épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial 

atual." (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 

DJe24.11.2015).3.."[...]As condenações impostas à Fazenda Pública de 

natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de 

correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da 

Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. 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 n. 

11.960/2009). (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

primeira seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).4. Recurso 

d e s p r o v i d o . 5 .  S e n t e n ç a  p a r c i a l m e n t e  r e t i f i c a d a .  ( N . U 

0011649-44.2012.8.11.0006, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

07/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018) Isso posto, e por tudo mais que 

nos autos consta, DECIDO: a) JULGAR PROCEDENTE o pedido com fulcro 

no art. 487, I do CPC/15 c/c art. 166 da Lei Complementar Municipal nº 

94/2011 para condenar o Município de Cáceres –MT a: pagar o adicional 

de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base da 

servidora desde 23/10/2015 até enquanto perdurarem as condições de 

trabalho nocivas à saúde; b) Os valores pretéritos devem ser atualizados 

monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADISs 4.425/DF e 

4.357/DF; c) Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; d) Processo 

não sujeito ao reexame necessário de sentença, forte no art. 496, §3º, I 

do CPC/15; e) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gabriela Fernandes Campos Juíza 

Leiga Vistos, ETC. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 
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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. Cáceres, 28 de janeiro de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001605-02.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIO ZANATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001605-02.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. A parte promovente, pleiteia 

indenização por danos morais em decorrência de ato ilícito, ao argumento 

de que não possui empréstimos consignados, não contratou cartão de 

crédito consignado, sustentando que vem sofrendo descontos em sua 

folha salarial, devido a um débito que não reconhece. O requerido por sua 

vez, contesta as alegações do requerente, alegando que o débito 

ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado entre as 

partes. Aduz, que a negativação é legítima, já que o autor contratou e 

utilizou cartão de crédito consignado, como pode ser visto através das 

faturas juntadas aos autos. Como se vê através dos documentos 

anexados com a contestação, o requerido trouxe aos autos ficha 

cadastral relativa ao cartão de crédito consignado, devidamente assinada 

pelo requerente, bem como faturas de utilização do mesmo, comprovando 

assim, a contratação e o débito, o que justifica os descontos realizados. 

Examinando o conjunto probatório, verifica-se que a firma aposta nos 

documentos apresentados guardam grafia semelhante com aquela 

apresentada nos documentos anexos a exordial. Assim, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados robusto conjunto 

probatório produzido pela reclamada, permitem um juízo razoavelmente 

seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente 

ocorreram da forma narrada na contestação. Ademais, do confronto 

existente entre os documentos juntados na contestação e as alegações 

da parte reclamante, infere-se que não ocorreram descontos indevidos. 

Estando em aberto os valores, e estando os descontos sendo realizados 

no percentual permitido, as cobranças e descontos realizados 

configuram-se exercício regular de direito. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do Código de Processo 

Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes. Logo, não é cabível o pleito indenizatório. Ante o exposto: a) 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, com isso, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, a teor do 

disposto no art. 487, inciso I, do NCPC; Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel 

CNGC. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO 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. Cáceres, 28 de janeiro de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002671-17.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE ARAUJO FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002671-17.2019.8.11.0006. Visto. Dispensado o relatório, com 

fundamento no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 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. Preliminar Ilegitimidade 

Passiva A reclamada alega que a responsabilidade pelo contrato objeto da 

ação é da empresa Banco Itaú Consignado, já que o mesmo foi cedido. 

Não merece guarida a preliminar suscitada, uma vez que é o nome da 

empresa reclamada que consta nos holerites, como a responsável pelos 

descontos, bem como, não trouxe aos autos nenhum termo de cessão 

relativo ao contrato, razão pela qual rejeito a preliminar arguida. Passo a 

análise do MÉRITO. A parte promovente, pleiteia indenização por danos 

morais em decorrência de ato ilícito, ao argumento de que não contratou 

empréstimo consignado, sustentando que vem sofrendo descontos em 

sua folha salarial, devido a um débito que não reconhece. O requerido por 

sua vez, contesta as alegações do requerente, alegando que a 

responsabilidade pelo contrato objeto da ação é da empresa Banco Itaú 

Consignado, já que o mesmo foi cedido. Contudo, a parte Reclamada não 

trouxe qualquer documentação comprobatória das suas alegações, 

especialmente qualquer termo de cessão, ou contrato/termo de adesão ao 

empréstimo, para pelo menos se aferir a existência ou não da contratação, 

seus termos, dentre outros aspectos. Dessa forma, conclui-se que a parte 

Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe cabia, 

desatendendo ao disposto no art. 373, II, do CPC. A parte Ré não trouxe 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte 

Reclamante. Não demonstra a licitude da cobrança que fez ao longo de 

anos, o que lhe competia em face da relação de consumo que se 

estabelece entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos 

direitos da parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e 

juridicamente), seja pela verossimilhança do alegado na exordial. Dessa 

forma, não havendo provas acerca da contratação do empréstimo 

consignado, não resta outra medida, a não ser declarar a nulidade da 

cobrança e determinar a devolução na forma simples, da quantia de R$ 

5.418,72 (cinco mil, quatrocentos e dezoito reais e setenta e dois 

centavos). Quanto à reparação por dano moral, é cediço que a 

responsabilidade da Reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Verifica-se que houve falha na 

prestação do serviço, no que se refere cobrança sistemática de débitos 

não contratados na folha de pagamento do Reclamante de forma ilegítima. 

A cobrança indevida está provada, conforme se verifica dos holerites do 

Reclamante juntados com a inicial. A situação vivenciada pela parte 

Reclamante trouxe-lhe diversos dissabores que ultrapassam o mero 

aborrecimento das situações cotidianas, especialmente porque a 

Reclamante foi cobrada indevidamente no seu salário ao longo de anos, e 

necessitou contratar advogado para bater às portas do Judiciário para ver 

solucionado o seu caso. 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 (dano in re ipsa), pois o dano se extrai da 
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verificação da conduta. Para a fixação do valor da indenização por danos 

morais, a jurisprudência define alguns critérios a serem observados pelo 

julgador, entre eles: grau de culpa; gravidade do dano; condições 

econômico-sociais do ofensor e do ofendido. No caso dos autos, a 

repercussão dos fatos na esfera íntima da parte Reclamante pode ser 

considerada moderada, se comparada a outras adversidades, geradoras 

de dano moral. A parte Reclamada é empresa grande porte e efetuou 

descontos indevidos na folha de pagamento da Reclamante. Feitas as 

ponderações supra, entendo adequada, para o caso, a fixação da 

indenização de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Diante do exposto, opino pela 

procedência dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, para declarar a nulidade da cobrança de empréstimo na folha de 

pagamento da Autora e condenar a Reclamada a restituir ao Reclamante a 

quantia de R$ 5.418,72 (cinco mil quatrocentos e dezoito reais e setenta e 

dois centavos), referente aos descontos realizados, atualizados pelo INPC 

a partir do efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação. Ainda, opino pela condenação da Reclamada ao 

pagamento ao Reclamante de indenização por danos morais na 

importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), atualizados da data do 

arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC, acrescida de juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Expeçam-se os ofícios 

pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO 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. Cáceres, 28 de janeiro de 

2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002653-93.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE FRANCO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002653-93.2019.8.11.0006. Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, ajuizada por MARLENE FRANCO DE ALMEIDA contra o 

MUNICÍPIO DE CÁCERES, na qual pugna pelo pagamento do adicional de 

insalubridade, sob o fundamento de que exerce a função de Auxiliar de 

Serviços Gerais no Pronto Atendimento Médico Municipal - PAM, estando 

exposta diariamente a risco de contágio por agentes biológicos e doenças 

infectocontagiosas. O Requerido apresentou contestação argumentando 

inexistência de previsão legal quanto ao pedido da autora. Em análise aos 

autos, entendo que é caso de procedência do pedido. No tocante ao 

direito do adicional de remuneração às atividades insalubres previsto 

expressamente no art. 7º, XXIII da Constituição da República de 1988, 

trata-se de norma de eficácia limitada, ou seja, de aplicação mediata, 

indireta e reduzida, necessitando de lei infraconstitucional que discipline e 

regulamente a sua aplicabilidade. A citada norma constitucional é regulada, 

em âmbito municipal, pela Lei Complementar 94/2011, na qual reconhece o 

direito de adicional de insalubridade para os casos em que a atividade 

exponha o servidor a risco, conforme segue: “Art. 166. Os servidores que 

trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias 

tóxicas, ou com risco de atividade, fazem jus a um adicional sobre o 

vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei. § 1º A eliminação ou 

neutralização da insalubridade ocorrerá: I – Com a adoção de medias que 

conservem o ambiente o ambiente de trabalho dentro dos limites de 

tolerância. II – com o fornecimento gratuito pela Administração Pública 

Municipal, e a utilização de equipamento de proteção individual ao servidor, 

que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. 

§2º O exercício do trabalho em condições insalubres, acima dos limites de 

tolerância estabelecidos em lei local ou consoante as normas 

estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a 

percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 

20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor do salário base de 

acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo.” Em 

interpretação literal do dispositivo municipal, pode-se concluir que, na 

ausência de legislação local específica que complemente a respectiva 

norma legislativa, há a possibilidade do preenchimento da respectiva 

lacuna pelas disposições estabelecidas pelo Ministério de Trabalho e 

Emprego que tratam sobre a matéria. Diante disso, é aplicável ao caso a 

Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho, especificamente 

o seu anexo nº 14 na qual define as atividades que fazem jus ao adicional 

de insalubridade, conforme segue: “NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES 

INSALUBRES (...) 15.2 O exercício de trabalho em condições de 

insalubridade, de acordo com os subitens do item anterior, assegura ao 

trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o salário mínimo da 

região, equivalente a: (...) 15.2.2 20% (vinte por cento), para insalubridade 

de grau médio; (...)” “ANEXO N.º 14 (Aprovado pela Portaria SSST n.º 12, 

de 12 de novembro de 1979) AGENTES BIOLÓGICOS Relação das 

atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é 

caracterizada pela avaliação qualitativa. (...) Trabalhos e operações em 

contato permanente com pacientes, animais ou com material 

infecto-contagiante, em: - hospitais, serviços de emergência, enfermarias, 

ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que 

tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de 

uso desses pacientes, não previamente esterilizados); (...)” Do laudo 

pericial acostado no ID 20019537, resta caracterizada a insalubridade em 

grau médio (20%) pela exposição da parte autora a risco biológico de 

forma habitual e permanente. Desse modo, concluindo o laudo pericial 

como insalubre o ambiente laboral e os agentes biológicos manuseados 

pela parte autora, bem como estando enquadradas e configuradas como 

insalubres de grau médio as respectivas atividades na NR 15 - anexo 14, 

é de se reconhecer o direito ao pagamento do adicional de insalubridade à 

parte enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde. 

Assim também, deve o Município ser obrigado a fornecer os equipamentos 

de proteção individual, sendo certo que uma vez constatada sua eficácia 

para o resguardo da saúde do servidor, o pagamento do adicional poderá 

ser suspenso. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência: Ementa: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE. ENFERMEIRA. PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE. 

RECURSO DESPROVIDO. 01. Comprovado que as atividades habituais do 

servidor são nocivas à saúde, tem ele direito ao adicional de insalubridade 

nos termos da legislação do ente federado a que se encontrar vinculado. 

02. Não prevendo a lei a incorporação aos vencimentos do servidor, o 

adicional de insalubridade é devido enquanto perdurarem as condições de 

trabalho nocivas à saúde. O pagamento poderá ser suspenso, entre 

outras situações, quando comprovados o uso de equipamento de 

proteção individual e a sua eficácia para o resguardo da saúde do 

servidor. (TJ-SC - Apelação Cível AC 20120115580 SC 2012.011558-0 

(Acórdão), Data de publicação: 27/08/2012). Quanto ao termo inicial do 

pagamento, este deve ocorrer da data de elaboração do laudo pericial, 

conforme entendimento sedimentado pelo TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - PLEITO 

DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL - 

PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - LAUDO PERICIAL ATESTANDO A 

INSALUBRIDADE - TERMO INICIAL - DATA DA ELABORAÇÃO DO LAUDO - 

CORREÇÃO MONETÁRIA- RETIFICADA - APELO DESPROVIDO - 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. [...]Após análise empírica, se o 

laudo pericial não dá margens para dúvidas acerca da necessidade 

concreta da inclusão do adicional de insalubridade de grau médio nos 

vencimentos do interessado e se a lei do ente municipal confere, 

expressamente, o direito para aqueles que se encontrem em determinada 

situação insalubre, resta incontroversa a exigibilidade do mesmo.2 – 

{...}(Apelação / Remessa Necessária 7611/2016, Desa. Maria Aparecida 

Ribeiro, primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 

17/04/2017, Publicado no DJE 16/05/2017).2. A jurisprudência do STJ 

entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado 

ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a questão 

submetidos os Servidores. Assim, "não cabe seu pagamento pelo período 

que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, 

devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em 
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épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial 

atual." (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 

DJe24.11.2015).3.."[...]As condenações impostas à Fazenda Pública de 

natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de 

correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da 

Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. 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 n. 

11.960/2009). (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

primeira seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).4. Recurso 

d e s p r o v i d o . 5 .  S e n t e n ç a  p a r c i a l m e n t e  r e t i f i c a d a .  ( N . U 

0011649-44.2012.8.11.0006, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

07/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018) Isso posto, e por tudo mais que 

nos autos consta, DECIDO: a) JULGAR PROCEDENTE o pedido com fulcro 

no art. 487, I do CPC/15 c/c art. 166 da Lei Complementar Municipal nº 

94/2011 para condenar o Município de Cáceres –MT a: pagar o adicional 

de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base da 

servidora desde 23/10/2015 até enquanto perdurarem as condições de 

trabalho nocivas à saúde; b) Os valores pretéritos devem ser atualizados 

monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADISs 4.425/DF e 

4.357/DF; c) Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; d) Processo 

não sujeito ao reexame necessário de sentença, forte no art. 496, §3º, I 

do CPC/15; e) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gabriela Fernandes Campos 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. Cáceres, 28 de janeiro de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002589-83.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL DELUQUE NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002589-83.2019.8.11.0006. Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, ajuizada por ROSENIL DELUQUE NUNES contra o MUNICÍPIO 

DE CÁCERES, na qual pugna pelo pagamento do adicional de 

insalubridade, sob o fundamento de que exerce a função de Auxiliar 

Administrativo no Pronto Atendimento Médico Municipal - PAM, estando 

exposta diariamente a risco de contágio por agentes biológicos e doenças 

infectocontagiosas. O Requerido apresentou contestação argumentando 

inexistência de previsão legal quanto ao pedido da autora. Em análise aos 

autos, entendo que é caso de procedência do pedido. No tocante ao 

direito do adicional de remuneração às atividades insalubres previsto 

expressamente no art. 7º, XXIII da Constituição da República de 1988, 

trata-se de norma de eficácia limitada, ou seja, de aplicação mediata, 

indireta e reduzida, necessitando de lei infraconstitucional que discipline e 

regulamente a sua aplicabilidade. A citada norma constitucional é regulada, 

em âmbito municipal, pela Lei Complementar 94/2011, na qual reconhece o 

direito de adicional de insalubridade para os casos em que a atividade 

exponha o servidor a risco, conforme segue: “Art. 166. Os servidores que 

trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias 

tóxicas, ou com risco de atividade, fazem jus a um adicional sobre o 

vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei. § 1º A eliminação ou 

neutralização da insalubridade ocorrerá: I – Com a adoção de medias que 

conservem o ambiente o ambiente de trabalho dentro dos limites de 

tolerância. II – com o fornecimento gratuito pela Administração Pública 

Municipal, e a utilização de equipamento de proteção individual ao servidor, 

que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. 

§2º O exercício do trabalho em condições insalubres, acima dos limites de 

tolerância estabelecidos em lei local ou consoante as normas 

estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a 

percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 

20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor do salário base de 

acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo.” Em 

interpretação literal do dispositivo municipal, pode-se concluir que, na 

ausência de legislação local específica que complemente a respectiva 

norma legislativa, há a possibilidade do preenchimento da respectiva 

lacuna pelas disposições estabelecidas pelo Ministério de Trabalho e 

Emprego que tratam sobre a matéria. Diante disso, é aplicável ao caso a 

Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho, especificamente 

o seu anexo nº 14 na qual define as atividades que fazem jus ao adicional 

de insalubridade, conforme segue: “NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES 

INSALUBRES (...) 15.2 O exercício de trabalho em condições de 

insalubridade, de acordo com os subitens do item anterior, assegura ao 

trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o salário mínimo da 

região, equivalente a: (...) 15.2.2 20% (vinte por cento), para insalubridade 

de grau médio; (...)” “ANEXO N.º 14 (Aprovado pela Portaria SSST n.º 12, 

de 12 de novembro de 1979) AGENTES BIOLÓGICOS Relação das 

atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é 

caracterizada pela avaliação qualitativa. (...) Trabalhos e operações em 

contato permanente com pacientes, animais ou com material 

infecto-contagiante, em: - hospitais, serviços de emergência, enfermarias, 

ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que 

tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de 

uso desses pacientes, não previamente esterilizados); (...)” Do laudo 

pericial acostado no ID 19878841, resta caracterizada a insalubridade em 

grau médio (20%) pela exposição da parte autora a risco biológico de 

forma habitual e permanente. Desse modo, concluindo o laudo pericial 

como insalubre o ambiente laboral e os agentes biológicos manuseados 

pela parte autora, bem como estando enquadradas e configuradas como 

insalubres de grau médio as respectivas atividades na NR 15 - anexo 14, 

é de se reconhecer o direito ao pagamento do adicional de insalubridade à 

parte enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde. 

Assim também, deve o Município ser obrigado a fornecer os equipamentos 

de proteção individual, sendo certo que uma vez constatada sua eficácia 

para o resguardo da saúde do servidor, o pagamento do adicional poderá 

ser suspenso. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência: Ementa: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE. ENFERMEIRA. PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE. 

RECURSO DESPROVIDO. 01. Comprovado que as atividades habituais do 

servidor são nocivas à saúde, tem ele direito ao adicional de insalubridade 

nos termos da legislação do ente federado a que se encontrar vinculado. 

02. Não prevendo a lei a incorporação aos vencimentos do servidor, o 

adicional de insalubridade é devido enquanto perdurarem as condições de 

trabalho nocivas à saúde. O pagamento poderá ser suspenso, entre 

outras situações, quando comprovados o uso de equipamento de 

proteção individual e a sua eficácia para o resguardo da saúde do 

servidor. (TJ-SC - Apelação Cível AC 20120115580 SC 2012.011558-0 

(Acórdão), Data de publicação: 27/08/2012). Quanto ao termo inicial do 

pagamento, este deve ocorrer da data de elaboração do laudo pericial, 

conforme entendimento sedimentado pelo TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - PLEITO 

DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL - 

PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - LAUDO PERICIAL ATESTANDO A 

INSALUBRIDADE - TERMO INICIAL - DATA DA ELABORAÇÃO DO LAUDO - 

CORREÇÃO MONETÁRIA- RETIFICADA - APELO DESPROVIDO - 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. [...]Após análise empírica, se o 

laudo pericial não dá margens para dúvidas acerca da necessidade 

concreta da inclusão do adicional de insalubridade de grau médio nos 

vencimentos do interessado e se a lei do ente municipal confere, 

expressamente, o direito para aqueles que se encontrem em determinada 

situação insalubre, resta incontroversa a exigibilidade do mesmo.2 – 

{...}(Apelação / Remessa Necessária 7611/2016, Desa. Maria Aparecida 

Ribeiro, primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 

17/04/2017, Publicado no DJE 16/05/2017).2. A jurisprudência do STJ 

entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado 

ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a questão 

submetidos os Servidores. Assim, "não cabe seu pagamento pelo período 

que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, 
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devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em 

épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial 

atual." (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 

DJe24.11.2015).3.."[...]As condenações impostas à Fazenda Pública de 

natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de 

correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da 

Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. 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 n. 

11.960/2009). (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

primeira seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).4. Recurso 

d e s p r o v i d o . 5 .  S e n t e n ç a  p a r c i a l m e n t e  r e t i f i c a d a .  ( N . U 

0011649-44.2012.8.11.0006, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

07/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018) Isso posto, e por tudo mais que 

nos autos consta, DECIDO: a) JULGAR PROCEDENTE o pedido com fulcro 

no art. 487, I do CPC/15 c/c art. 166 da Lei Complementar Municipal nº 

94/2011 para condenar o Município de Cáceres –MT a: pagar o adicional 

de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base da 

servidora desde 23/10/2015 até enquanto perdurarem as condições de 

trabalho nocivas à saúde; b) Os valores pretéritos devem ser atualizados 

monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADISs 4.425/DF e 

4.357/DF; c) Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; d) Processo 

não sujeito ao reexame necessário de sentença, forte no art. 496, §3º, I 

do CPC/15; e) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gabriela Fernandes Campos 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. Cáceres, 28 de janeiro de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002700-67.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FERREIRA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002700-67.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Preliminar Ilegitimidade Passiva A 

reclamada alega que a responsabilidade pelo contrato objeto da ação é da 

empresa Banco Itaú Consignado, já que o mesmo foi cedido. Não merece 

guarida a preliminar suscitada, uma vez que é o nome da empresa 

reclamada que consta nos holerites, como a responsável pelos 

descontos, bem como, não trouxe aos autos nenhum termo de cessão 

relativo ao contrato, razão pela qual rejeito a preliminar arguida. Passo a 

análise do MÉRITO. A parte promovente, pleiteia indenização por danos 

morais em decorrência de ato ilícito, ao argumento de que não possui 

empréstimos consignados, não contratou cartão de crédito consignado, 

sustentando que vem sofrendo descontos em sua folha salarial, devido a 

um débito que não reconhece. Nota-se que a reclamada, apesar de ter 

sido citada, não compareceu à sessão de conciliação e apesar de 

apresentar contestação, tornou-se revel. Assim, deve ser imposto os 

efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do 

artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Como a ausência da parte ré importa em 

confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, a procedência do pedido se 

impõe, máxime quando não infirmados pelas provas existentes nos autos. 

Contudo, apesar do requerido ser revel nos presentes autos, à revelia não 

implica necessariamente a total procedência do pedido, já que os efeitos 

da revelia não são absolutos. Dessa forma, o requerido contesta as 

alegações do requerente, alegando que o débito ensejador dos 

descontos, é decorrente de contrato firmado entre as partes. Aduz, que 

os descontos são legítimos, já que o autor recebeu os valores dos 

empréstimos, como pode ser visto através dos comprovantes de TED 

juntados. Como se vê através dos documentos anexados com a 

contestação, o requerido trouxe aos autos comprovante de operação de 

empréstimo, bem como extratos e comprovantes de TED, comprovando 

assim, a contratação e o débito, o que justifica os descontos realizados. 

Assim, ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados robusto 

conjunto probatório produzido pela reclamada, permitem um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito 

provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação. Ademais, do 

confronto existente entre os documentos juntados na contestação e as 

alegações da parte reclamante, infere-se que não ocorreram descontos 

indevidos. Estando em aberto os valores, e estando os descontos sendo 

realizados no percentual permitido, as cobranças e descontos realizados 

configuram-se exercício regular de direito. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do Código de Processo 

Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes. Logo, não é cabível o pleito indenizatório. Ante o exposto: a) 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, com isso, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, a teor do 

disposto no art. 487, inciso I, do NCPC; Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel 

CNGC. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO 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. Cáceres, 28 de janeiro de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001586-93.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI PAULINA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001586-93.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte reclamante 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no 

cadastro das entidades de proteção ao crédito de maneira indevida, por 

débito que desconhece. A parte reclamada, em sua peça de bloqueio, 

assevera que firmou Contrato de Cessão de Direitos Creditórios com a 

Caixa Econômica Federal, sendo totalmente legítima a cobrança e a 

negativação perpetrada. Aduz que a negativação é decorrente da 

inadimplência da reclamante em relação a dívida referente a empréstimo 

No documento acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do 
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nome da reclamante pela empresa reclamada. Conquanto a reclamada 

tenha aduzido ser lícita a negativação do nome da reclamante, ante a sua 

inadimplência, não apresentou cópia do contrato que comprovaria a 

relação jurídica existente entre a reclamante e a Caixa Econômica Federal, 

que teria cedido direitos creditórios. Cabe ao réu que alegar fato impeditivo 

da autora, provar o alegado, sob pena de prevalecer à versão posta na 

inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados 

pessoais da reclamante para a referida contratação. Não há dúvida de 

que a conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

reclamante teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica do reclamante, decorrente da negativação de seu nome, 

não pode ser classificada como muito intensa. O reclamado é, 

sabidamente, uma instituição de grande porte. Feitas as ponderações 

supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em 

R$ 8.000,00. Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão 

formulada na inicial, para: 1) declarar inexigível o débito mencionado na 

inicial e, 2) condenar a reclamada pagar a reclamante, a título de danos 

morais, R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO 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. Cáceres, 28 de janeiro de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002698-97.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FERREIRA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002698-97.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Preliminar Ilegitimidade Passiva A 

reclamada alega que a responsabilidade pelo contrato objeto da ação é da 

empresa Banco Itaú Consignado, já que o mesmo foi cedido. Não merece 

guarida a preliminar suscitada, uma vez que é o nome da empresa 

reclamada que consta nos holerites, como a responsável pelos 

descontos, bem como, não trouxe aos autos nenhum termo de cessão 

relativo ao contrato, razão pela qual rejeito a preliminar arguida. Passo a 

análise do MÉRITO. A parte promovente pleiteia indenização por danos 

morais em decorrência de ato ilícito, ao argumento de que não possui 

empréstimos consignados, não contratou cartão de crédito consignado, 

sustentando que vem sofrendo descontos em sua folha salarial, devido a 

um débito que não reconhece. Nota-se que a reclamada, apesar de ter 

sido citada, não compareceu à sessão de conciliação e apesar de 

apresentar contestação, tornou-se revel. Assim, deve ser imposto os 

efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do 

artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Como a ausência da parte ré importa em 

confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, a procedência do pedido se 

impõe, máxime quando não infirmados pelas provas existentes nos autos. 

Contudo, apesar do requerido ser revel nos presentes autos, à revelia não 

implica necessariamente a total procedência do pedido, já que os efeitos 

da revelia não são absolutos. Dessa forma, o requerido contesta as 

alegações do requerente, alegando que o débito ensejador dos 

descontos, é decorrente de contrato firmado entre as partes. Aduz, que 

os descontos são legítimos, já que o autor contratou cartão de crédito 

consignado, como pode ser visto através Termo de Adesão a Cartão de 

Crédito juntado aos autos. Como se vê através dos documentos anexados 

com a contestação, o requerido trouxe aos autos Termo de Adesão a 

Cartão de Crédito, com autorização para desconto em folha de pagamento, 

devidamente assinado pelo autor, bem como faturas de utilização 

comprovando assim, a contratação e o débito, o que justifica os 

descontos realizados. Assim, ante as circunstâncias em que os fatos 

ocorreram aliados robusto conjunto probatório produzido pela reclamada, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, muito provavelmente ocorreram da forma narrada na 

contestação. Ademais, do confronto existente entre os documentos 

juntados na contestação e as alegações da parte reclamante, infere-se 

que não ocorreram descontos indevidos. Estando em aberto os valores, e 

estando os descontos sendo realizados no percentual permitido, as 

cobranças e descontos realizados configuram-se exercício regular de 

direito. A consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 

373, I do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que 

meras alegações são insuficientes. Logo, não é cabível o pleito 

indenizatório. Ante o exposto: a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial e, com isso, DECLARO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, a teor do disposto no art. 487, inciso I, do NCPC; Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Gabriela 

F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO 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. Cáceres, 28 de janeiro de 2020. Hanae Yamamura 

de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001963-64.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001963-64.2019.8.11.0006. 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. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débitos c.c indenização por danos morais 

em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, a parte 

reclamante alega ter recebido revisão de faturamento descrita como 
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“Consumo em kWh Recuperado”, no valor de R$ 9.927,55 (nove mil, 

novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos), por 

suposta irregularidade em seu medidor capaz de causar faturamento 

inferior ao qual aduz não ter dado causa. Ao final o autor pugnou pela 

declaração de inexistência dos débitos e dos faturamentos lançados pela 

suposta irregularidade no medidor, além da condenação da requerida a 

indenização por danos morais. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência da consumidora, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. E 

a reclamada em sede de sua contestação aduziu que as cobranças são 

regulares, vez que procedeu de acordo com o determinado pela ANEEL 

em sua resolução nº. 414/2010, realizando a lavratura do TOI (termo de 

ocorrência e inspeção), registrando a irregularidade. Destaco que se a 

demandada está pretendendo a recuperação de receita (dita de consumo) 

e esta deveria proceder na forma prevista no art. 129 da Res. ANEEL nº 

414/10, adotando precisamente o que está consignado no mencionado 

dispositivo, abaixo transcrito: Art. 129. Na ocorrência de indício de 

procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências 

necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor. § 1º. A distribuidora deve compor conjunto 

de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio 

dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção 

- TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta 

Resolução; II - [...] III -elaborar relatório de avaliação técnica, quando 

constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, 

exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; 

(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012); IV - [...] e V - 

implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) [...] 

e b) [...] § 2º. Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou 

àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante 

recibo. § 3º. Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, 

esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade 

que permita a comprovação do recebimento. Verifica-se que a reclamada 

procedeu da maneira estabelecida na norma supracitada, pois o TOI foi 

lavrado. No presente caso verifico: - A elaboração do TOI; - A empresa 

tirou fotos para comprovar a irregularidade; - A empresa entregou carta 

ao cliente; - Termo do INMETRO comprovando irregularidade no medidor. 

Sobre o tema a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso pontua: E M E N 

T A - RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA 

ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE FRAUDE – TOI E REGISTRO 

FOTOGRÁFICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. As provas 

coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, em 

razão da comprovação do desvio da energia. O registro fotográfico em 

anexo na contestação, na forma que preleciona o artigo 129, §1º, inciso 

V, alínea “b”, da Resolução nº.414/2010 da ANEEL, confirmam a 

irregularidade da unidade consumidora, pois o borne do medidor estava 

invertido. De acordo com TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção de 

n.525596, foi apurado “DESVIO NOS BORNES DO MEDIDOR” registrando 

consumo inferior. Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em 

dano moral. Verifico ainda que de acordo com o TOI, a esposa do 

Reclamante embora tenha acompanhado a apuração, se recusou a 

fornecer seus dados e a assinar o TOI confeccionado. Sendo que tal 

informação não foi impugnada pelo Reclamante. (Recurso Inominado nº.: 

0087684-21.2016.811.0001 Origem: Segundo Juizado Especial Cível de 

Cuiabá/MT) E M E N T A - RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – 

LAUDO E FOTOS ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES DO 

MEDIDOR – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – COBRANÇA DEVIDA 

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA 

JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. As provas coligidas nos autos são 

suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a 

sentença de parcial procedência. A cobrança contestada é devida, tendo 

em vista o TOI e acervo fotográfico anexado na contestação, atestando a 

existência de irregularidades no medidor, que estava deitado dentro da 

caixa, e um fio ligado diretamente na rede, evidenciando o desvio. A 

cobrança revela-se legítima e devida, não havendo que se falar em dano 

moral. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação. 

(Número: 280150320178110001/2017 Relator: MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES Data do Julgamento: 27/10/2017) A empresa seguiu 

as regras estabelecida na Resolução nº 414/2010, que, diga-se de 

passagem, é um instrumento normativo que regulamenta a Lei nº 9427/96, 

diploma que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica. Além do que, 

foi juntado laudo aos autos, o qual fora realizado pelo IPEM – Instituto de 

Pesos e Medidas de Mato Grosso/MT, órgão delegado do INMETRO. 

Havendo laudo oficial comprovando a fraude, não prevalece a tese de 

laudo unilateral ou de inobservância das regras da Resolução da ANEEL. 

O laudo demonstra que houve perícia oficial e, portanto, devidamente 

comprovado que houve resposta administrativa. Em que pese à 

insurgência quanto ao laudo, destaco que fora confeccionado por 

laboratório de ensaio acreditado pelo INMETRO, se tratando de laudo 

imparcial. Assim, devidamente comprovado que o medidor apresentava 

vício e que não registrava o real consumo, o que somente fora sanado 

após a perícia. Dessa forma, havendo irregularidade no sistema de 

medição, comprovada por meio de Laudo do INMETRO, lícita a recuperação 

do consumo, sendo dever do consumidor arcar com o pagamento da 

energia que não fora devidamente registrada, de modo que a sentença 

deve ser mantida. Inexistem motivos que justifiquem as pretensões 

autorais, visto que a os procedimentos adotados pela empresa se 

limitaram a razoabilidade, por consequência o direito da parte Reclamante 

a declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais 

não merecem prosperar. Assim, os elementos constantes dos autos não 

são suficientes para deferimento do pleito. DISPOSITIVO Posto isso, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto 

o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

Sem condenação nos ônus da sucumbência, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juíza 

Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Gabriela Fernandes Campos 

J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

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. Cáceres, 28 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005832-35.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DIAS FARIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005832-35.2019.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CÍVEL proposta por CLAUDIA DIAS FARIAS em desfavor 

de LOJAS AVENIDA S.A, alegando que em 28.05.2018 efetuou um 

cadastro na loja requerida para adquirir um cartão da mesma que 

possibilitaria realizar compras parceladas e sem juros. Ocorre que pagou 

a parcela vencida em julho/2019 em 28.06.2019, contudo, a Requerida não 

deu baixa em seu sistema, de forma que quando foi pagar a fatura de 

julho, o valor pago estava somado a esta fatura. Narra que, embora tenha 

efetuado o pagamento, a Requerida lhe cobra insistentemente seja por 

telefone, seja por SMS com ameaças de inscrição no cadastro restritivo 

de crédito. Relata que tentou resolver o problema administrativamente, 

inclusive realizando reclamação junto ao PROCON, sem êxito. Explica que 

posteriormente recebeu uma cobrança no valor de R$309,92 (trezentos e 

nove Reais e noventa e dois centavos), nesta sendo cobrado o valor de 

R$ 121,77 da fatura paga em julho/2019 e cobranças indevidas de 
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serviços não contratados, somado às faturas devidas de R$ 75,27 e R$ 

46,49. 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. 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, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A requerida aduz que os serviços cobrados foram 

voluntariamente contatados pela autora e trouxe aos autos os mesmos 

assinados pela parte autora. Quanto à cobrança de valores já pagos, a 

Requerida, às fls. 46 reconhece que houve falha no sistema não 

computando o pagamento da parcela quitada em 28.06.2019. A Requerida 

sustenta, ainda, que a fatura de julho/2019 foi quitada em valor inferior ao 

devido, pois, pagou apenas o valor de R$ 122,02 (cento e vinte e dois 

Reais e dois centavos) de um total de R$ 251,80 (duzentos e cinquenta e 

um Reais e oitenta centavos). Entretanto, infere-se das provas trazidas 

aos autos que na fatura a vencer em 20.07.2019 constava indevidamente 

o valor da fatura paga em 28.06.2019, conforme reconhecido pela 

Requerida. Assim, na ocasião do pagamento realizado na loja em 

26.07.2019 a autora contestou tal fato e pagou o valor de R$ 122,00 

(cento e vinte dois Reais), abatendo o valor já pago no mês anterior. 

Ocorre que no mês subsequente, agosto/2019, a Requerida enviou à 

autora uma fatura no valor de R$ 309,92 (trezentos e nove Reais e 

noventa e dois centavos). Contudo, observa-se no detalhamento desta 

fatura que o valor de R$ 122,00 (cento e vinte e dois Reais) pago 

anteriormente está somado a mesma, ou seja, indevidamente. Desta forma, 

a conclusão lógica é de que não prospera as alegações da demandada 

que trata-se de remanescente da fatura anterior. Portanto, a cobrança no 

valor de R$ 309,92 (trezentos e nove Reais e noventa e dois centavos) é 

exorbitante e, consequentemente, as cobranças subsequentes também 

são. No que tange aos alegados serviços cobrados impugnados pela 

autora, os contratos apresentados pela Requerida apresentam cláusulas 

do objeto e valores cobrados pelos serviços de forma clara. Em que pese 

a autora sustentar em sua impugnação que se trata de venda casada, 

infere-se dos autos que os serviços são apresentados em laudas 

separadas, especificando cada serviço e valor. Não há indícios que a 

autora tenha aderido aos serviços de forma viciada, tampouco a 

condicionalidade ou obrigatoriedade da contratação dos mesmos. Assim, 

tenho que não há comprovação de qualquer ato ilícito praticado pela 

requerida quanto a estas cobranças, conforme precedente da Turma 

Recursal do TJMT: E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COBRANÇA DE 

CARTÃO DE CRÉDITO E SEGURO DE VIDA - VENDA CASADA NÃO 

CARACTERIZADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO 

NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO - PRÁTICA ABUSIVA NÃO 

DEMONSTRADA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. In casu, a requerida desincumbiu-se de 

seu ônus probatório, comprovando que a requerente tinha ciência dos 

seguros contratados junto ao cartão de crédito e de sua onerosidade. 2. A 

venda casada é prática abusiva vedada nas relações de consumo, 

conforme dispõe o inciso I do artigo 39 do CDC. Contudo, a aquisição de 

cartão de crédito e seguro de vida no mesmo contrato, não implica 

presunção da ocorrência de venda casada , cabendo à recorrente o ônus 

processual de demonstrar que a contratação não foi livremente pactuada, 

e sim mediante imposição da instituição recorrida, ônus do qual não se 

desincumbiu. 3. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se 

mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. 

In casu, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita por parte da 

requerida. 4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 

1006486-56.2018.8.11.0006, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2019, Publicado no 

DJE 12/12/2019). Logo, o pedido de restituição destes valores deve ser 

indeferido. Concernente aos valores pagos inseridos nas faturas 

subsequentes, conforme já explanado, trata-se de evidente falha na 

prestação de serviço, cuja responsabilidade da Requerida é objetiva nos 

termos do artigo 14 do CDC. A situação a qual foi submetida a autora 

transbordou em muito a esfera dos dissabores inerentes à vida em 

sociedade, razão pela qual é devida a reparação pelos danos imateriais 

suportados. Assim, no que se refere 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 PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para: a) Determinar que a 

Requerida refature o débito a partir de agosto/2019, abatendo os valores 

comprovadamente pagos. Registro que sobre o valor do débito não deverá 

incidir juros de mora, uma vez que a falha da Requerida impossibilitou o 

pagamento da dívida. b) CONDENAR a Requerida ao pagamento a título de 

danos morais à parte Autora no 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, 

incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, 

forte na Súmula 362 do STJ; 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. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005912-96.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO STEVERSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005912-96.2019.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR 

proposta por RICARDO STEVERSON DA SILVA em desfavor do EDITORA 

E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, alegando que a Requerida inseriu 

indevidamente seu nome no cadastro restritivo de crédito por um débito no 

valor de R$ 874,72(oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e dois 

centavos). No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 
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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. 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. A Requerida apresentou contestação sustentando que o 

autor realizou matricula no curso de CST Segurança Pública, efetuando 

apenas o pagamento da matrícula, ficando as mensalidades pendentes. 

Contudo, a Requerida não apresentou contrato de matrícula ou 

comprovação de que o autor tenha frequentado ao curso. No caso, se 

incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o 

ato ilícito, consubstanciado na cobrança exorbitante, o dano moral e nexo 

causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração 

da inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de 

cobrança indevida condicionado o acesso ao curso a seu pagamento, 

indubitável que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a parte ré referente a dívida em litígio; b) CONDENAR a ré 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 do evento danoso e correção 

monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ); 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005730-13.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIUZA LUZIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ARYANNE ROSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON CARLOS ALMEIDA SANTOS OAB - MT0016709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005730-13.2019.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por 

ARYANNE ROSA DE OLIVEIRA e MARIUZA LUZIA DE OLIVEIRA em 

desfavor de SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, alegando que no 

dia 07.03.2016, a primeira autora estacionou o veículo registrado em nome 

da segunda autora no estacionamento do Requerido, no intuito de realizar 

compras. Ocorre que ao retornar ao veículo constatou que vários itens do 

interior do carro haviam sido furtados. Narra que após o ocorrido requereu 

à gerencia do supermercado as gravações de segurança, contudo, foi 

informada que as mesmas só poderiam ser concedidas com ordem judicial. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Ademais, as partes pugnaram em 

audiência de conciliação pelo julgamento antecipado da lide. Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste às autoras. 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. Em sua contestação o Requerido sustenta 

a inexistência de provas dos fatos alegados. Contudo, de acordo com a 

teoria da redução do módulo da prova, desnecessário é que o autor 

disponha de prova presencial do furto ocorrido no interior do 

estabelecimento do Réu, bastando que sua alegação se revista de 

verossimilhança e de provas mínimas. Compulsando aos autos, verifico 

que a autora o instruiu com Registro de Ocorrência e cupom fiscal de 

compra comprovando que estava no supermercado como informado. De 

outra banda, competia ao demandado comprovar que o furto não teria 

ocorrido no seu estacionamento, ou que não foram subtraídos os bens 

mencionados pelo autor. Tais provas, por parte do réu, poderiam ser 

realizadas mediante a juntada das imagens das câmeras ou de outros 

dispositivos de segurança instalados no local, do que não se desincumbiu, 

de acordo com o artigo 373, inciso II do CPC e artigo 6º, inciso VIII, do CDC. 

Acerca da responsabilidade dos estabelecimentos comerciais que 

oferecem estacionamento a seus clientes, ser certo que as vagas de 

estacionamento acabam sendo um atrativo aos consumidores, e os 

fornecedores de produtos e serviços assumem o dever de guarda e 

vigilância pelos veículos estacionados, de acordo com a Súmula n.º 130 

do STJ1. Impende salientar que o fato de o estacionamento ser gratuito 

não afasta a obrigação do estabelecimento de responder sobre os 

veículos nele estacionados. Vale acrescentar, ainda, que a 

responsabilidade do supermercado réu é objetiva, nos termos do artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, independentemente da 

constatação de culpa, o comerciante tem o dever de ressarcir os 

prejuízos experimentados pelo consumidor/autor. Os elementos de prova 

apresentados confirmam suficientemente a presunção de veracidade do 

furto ocorrido nas dependências do estacionamento do supermercado. 

Entretanto, no que tange ao ressarcimento de danos materiais, as autoras 

não comprovaram a existência dos objetos furtados, seja em nota fiscal 

de compra dos mesmos seja por compra em substituição aos mesmos. 

Quanto ao dano moral, este decorre naturalmente do ato, que ultrapassa o 

mero aborrecimento cotidiano. É evidente o abalo moral do cliente que teve 

os objetos internos do veículo subtraídos enquanto realizava compras. O 

estabelecimento que oferta o serviço de estacionamento, deve responder 

ante a quebra de confiança com o consumidor, eis que a parte autora 

depositou o seu bem na expectativa de que lá estaria seguro, podendo 
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realizar compras com tranquilidade. 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 parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

CONDENAR a empresa ré ao pagamento às autoras da importância total de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 

do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004372-13.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELVIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1004372-13.2019.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA proposta por MARIA 

ELVIRA DA SILVA em desfavor de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS, alegando que prestou serviço para a Caixa 

Econômica Federal em Cáceres-MT e, após sua demissão, tentou sacar os 

valores que estavam em sua conta poupança, mas foi informada que os 

valores haviam sido depositados em outra conta corrente de sua 

titularidade no estado de São Paulo. Após diligencias, contatou-se que os 

documentos da autora haviam sido clonados, sendo solicitado o 

encerramento da supracitada conta corrente o qual se efetivou em 

04.07.2014. Contudo, em que pese a confirmação de fraude sofrida pela 

autora, esta teve seu nome inserido no cadastro restritivo de crédito em 

20.07.2014 por um débito no valor de R$ 285,46 (duzentos e oitenta e 

cinco reais e quarenta e seis centavos). No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Ademais, as partes pugnaram em audiência de conciliação pelo 

julgamento antecipado da lide. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a 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. 

Não se aplica ao caso a súmula 385 do STJ, pois, há verossimilhança nas 

alegações de fraude e os apontamentos são igualmente oriundos do 

estado de São Paulo. 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 existência da relação jurídica e consequente restrição. O 

Requerido alega que o débito é oriundo de cessão de crédito cedido pela 

Caixa Econômica Federal referente a contrato de cartão de crédito. 

Todavia, conforme provas produzidas, a autora foi vítima de fraude, cujo 

caso foi notificado à Caixa Econômica Federal. Temos, portanto, que a 

conduta do Reclamado, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomaram o devido 

cuidado na realização de contratos, evitando que o nome da autora fosse 

inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O 

consumidor 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 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 aos 

Reclamados, que poderiam 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. Assim, 

sopesando tais critérios, aliados ao valor das negativações, 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) 

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$ 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005639-20.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA MARIANO LOUREIRO (REQUERENTE)

CARLOS EMILIO LOUREIRO (REQUERENTE)
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HELTON MARIANO LOUREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT6514-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005639-20.2019.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA ajuizada por 

CLEUZA MARIANO LOUREIRO, CARLOS EMILIO LOUREIRO E HELTON 

MARIANO LOUREIRO em face de CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDENCIA S/A, alegando que são herdeiros de Romildo Loureiro 

falecido em 30.06.2017. Narra que o de cujus foi contratado pela empresa 

Celso Miura Fazenda Eldourado em 10.04.2017 para trabalhar na função 

de motorista de caminhão na Fazenda Eldourado, cuja empregadora 

ofertava segura de vida ao trabalhador. Para tanto, o proprietário da 

empresa firmou contrato de seguro de vida em grupo com a Reclamada, 

cujo contrato abrangia os sócios e funcionários da fazenda totalizando o 

número de até 20 vidas. Ocorre que quando do óbito do Sr. Romildo, foi 

comunicado o sinistro à Requerida, mas esta negou a cobertura sob a 

justificativa que o mesmo não constava como participante do seguro 

contratado. Sustenta que tentou resolver a lide administrativamente, 

inclusive realizando reclamação no PROCON, contudo, não teve êxito em 

solicitar a indenização administrativamente. 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 Requerida suscitou preliminar 

de ilegitimidade passiva ante a inexistência de relação contratual com o de 

cujus. Todavia, trata-se de seguro de vida em grupo, não tendo proposta 

individual, e sim ao estipulante, razão pela qual rejeito a preliminar arguida. 

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. Ressalto, 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. Infere-se da apólice juntada aos autos que o estipulante, 

empregador do de cujus, realizou contrato de cobertura para sócios e 

funcionários até o limite de 20 vidas. Os documentos que instruem a inicial 

comprovam indubitavelmente que o Sr. Romildo era funcionário do 

estipulante, bem como o quadro de funcionários do mesmo era inferior ao 

limite estipulado contratualmente. Por sua vez, a requerida não se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia, qual seja, trazer aos autos fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores (art. 373, II, do 

CPC). O princípio da boa-fé é a base do contrato de seguro, 

expressamente previsto no art. 765 do Código Civil. Assim, o pagamento 

do valor da cobertura do seguro por morte é medida que se impõe. 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 o Requerido a pagar aos autores o valor de R$ 30.000,00 

(trinta mil Reais), sendo 50% para viúva meeira e o remanescente dividido 

em partes iguais entre os demais herdeiros. O valor da indenização 

deverá ser corrigido pelo INPC desde o sinistro (30.06.2017) e juros de 1% 

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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001030-91.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERIKA SOARES NEVES OAB - MT24690/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDA EGUES DE MACEDO (REQUERIDO)

DANIEL EGUES DE MACEDO (REQUERIDO)

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MACEDO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

SKALA PALACE HOTEL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA EGUES DE MACEDO OAB - MT0012657A (ADVOGADO(A))

ANDRE TADEU JORGE FERNANDES OAB - MT8441-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001030-91.2019.8.11.0006. REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA 

REQUERIDO: SKALA PALACE HOTEL LTDA, DANIEL EGUES DE MACEDO, 

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MACEDO LTDA - ME, 

ROMILDA EGUES DE MACEDO Vistos etc. Autorizada pelo disposto no art. 

38 da Lei nº 9.099/95, deixo de apresentar o relatório referente a presente 

demanda judicial. Fundamento. Decido. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DAS RECLAMADAS – DANIEL EGUES DE MACEDO; ROMILDA 

EGUES DE MACEDO E CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES 

MACEDO LTDA: As partes acima não apresentaram contestação, razão 

pela qual as declaro revel. Entretanto determino a ilegitimidade passiva dos 

sócios da empresa – Daniel e Romilda -, pois o cheque foi endossado pelo 

Centro de Formação de Condutores Macedo LTDA e, mesmo sendo 

sócios, neste momento não estão presentes os pré-requisitos para a 

desconsideração da personalidade jurídica. Devendo o Centro de 

Formação de Condutores Macedo Ltda, responder pelo pagamento do 

cheque uma vez que consta o endosso desta empresa que não 

apresentou contestação. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SKALA PALACE 

HOTAL LTDA: Pagamento mediante cheque de terceira, na relação de 

direito material, o qual foi devolvido por divergência de assinatura. Não 

restou demonstrada a relação de direito material eventualmente 

estabelecida entre a parte autora e a titular da conta e, tampouco, o 

conluio entre as rés. Cheque emitido sem o conhecimento e a 

concordância da titular da conta bancária. Ilegitimidade passiva desta. 

MÉRITO: Almeja a parte reclamante o recebimento da importância de R$ 

1.740,30 (hum mil setecentos e quarenta reais e trinta centavos), 

referente a cheques não pagos. Pois bem. No que tange aos valores 

devidos, resta incontroverso, nos autos, o inadimplemento da parte 

reclamada Centro de Formação de Condutores Macedo Ltda, uma vez que 

é endossante da cártula e não apresentou contestação, razão pela qual 

declaro a sua revelia. E, de outro turno, não havendo prova 

desconstitutiva do direito da parte reclamante, mister se faz a procedência 

do pedido inicial, com relação a esta. O cheque é ordem de pagamento à 

vista e não desgarra de seus alicerces: autonomia, literalidade e 

abstração. Por isso, as obrigações decorrentes do cheque subsistem 

independentemente da causa originária. No caso concreto em que, em 

virtude da aplicação dos princípios da autonomia e da abstração, as 

exceções pessoais da emitente são inoponíveis ao terceiro de boa-fé que 

se encontre de posse da cártula. Com relação ao pedido contraposto, não 

assiste razão a reclamada, pois é um direito do reclamante cobrar o 

cheque da pessoa que consta como titular. Diante do exposto, com fulcro 

no art. 487, inciso I do CPC, julgo improcedente o pedido contraposto e 

parcialmente procedente o pedido inaugural, para condenar a parte 

reclamada - Centro de Formação de Condutores Macedo LTDA, a pagar, a 

parte reclamante, o valor de R$ 1.740,30 (hum mil setecentos e quarenta 

reais e trinta centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir da citação, e correção monetária (INPC), a partir da data de 
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ingresso da ação, uma vez que já ingressou com planilha atualizada de 

cálculos. E, julgo extinto o feito, sem resolver o mérito, com relação a 

DANIEL EGUES DE MACEDO, ROMILDA EGUES DE MACEDO e SKALA 

PALACE HOTEL LTDA, por ilegitimidade passiva, com fulcro no artigo 485, 

vi do código de processo civil. 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). Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C. Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006894-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CONCEICAO COSTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006894-47.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CLAUDIA CONCEICAO COSTA 

FERREIRA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por 

CLAUDIA CONCEIÇÃO COSTA FERREIRA em desfavor de BANCO BMG. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. Da análise atenta da inicial, 

extrai-se que pretende, a parte autora, a devolução de valore,s 

descontados de seus holerites, no montante de R$ 23.502,47 (vinte e três 

mil quinhentos e dois reais e quarenta e sete centavos), em dobro, e mais 

R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), a título de damos morais, que perfazem 

a quantia de mais de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Nesse ínterim, uma 

vez que a competência desta Justiça Especial limita-se a ações cujo valor 

da causa não supere o patamar de quarenta salários mínimos, conforme o 

art. 3º, I da Lei 9.099/95, é caso de extinção do feito, sem julgamento do 

mérito. Ante ao exposto, hei de EXTINGUIR, DE OFÍCIO, O FEITO, sem 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C. Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006799-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DA SILVA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006799-17.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JEFFERSON DA SILVA SALES 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e 

MATERIAIS proposta por JEFFERSON DA SILVA SALES em desfavor de 

BANCO BMG S/A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e 

§4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Analisando o 

processo, verifico que se encontra apto para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

PRELIMINARES: PERÍCIA GRAFOTECNICA – INCOMPETENCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL: Indefiro a preliminar pois é possível julgar a demanda com as 

provas constantes nos autos. Importante ressaltar que é desnecessária a 

realização de perícia grafotécnica, uma vez que a semelhança nas 

assinaturas apresentadas, nos documentos carreados, dispensa aludido 

recurso. PRESCRIÇÃO: A forma de conduta alegada é aquela que se 

protrai no tempo. Rejeito a preliminar. REVELIA DA RECLAMADA e 

LITISPENDÊNCIA: Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

reclamada, apesar de devidamente citada, não compareceu a audiência de 

conciliação e apresentou contestação fora do prazo legal. Entretanto 

apresentou justificativa plausível quando indicou a litispendência ao 

processo n 1000456-27.2019.8.11.0052, processo onde apresentou 

contestação, no prazo legal, tendo o autor requerido a desistência, 

daquela ação, em 09/07/2019, tendo sido deferida, por sentença proferida 

em 24/10/2019, embora lá, o réu já tenha comprovado a legalidade e 

existência de relação jurídica entre as partes. 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 omissão 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. E, tendo a parte reclamante desistido da ação correlata, indefiro a 

preliminar de litispendência. MÉRITO: O cerne da controvérsia consiste em 

analisar a ilicitude de descontos mensais, nos proventos do autor, haja 

vista que a autora desconhece este débito, junto a reclamada. A 

Reclamada, em sua defesa, demonstrou que a autora fez um empréstimo 

consignado, via cartão de crédito, diretamente em seu holerite, resultando 

no débito contestado. Junta os contratos, devidamente assinados pelo 

reclamante, e espelho de descontos. Analisado o processo e os 

documentos que o instruem, verifico que a Reclamada comprovou a 

existência de relação jurídica e do débito, entre as partes, não havendo 

razões para se declarar a inexigibilidade da dívida ou reparação por danos 

morais. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que 

houve relação negocial, firmada entre as partes, da forma narrada pela 

reclamada. Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não foi 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da Reclamada. Importante 

frisar, que embora o artigo 6º, VIII, do CDC, estabeleça a inversão do ônus 

da prova em favor do consumidor, tal previsão legal não é absoluta, 

cabendo a parte Reclamante demonstrar o mínimo de prova aos fatos 

alegados na exordial. Como é sabido, a prova incumbe a quem alega, não 

havendo prova do alegado deve a ação ser julgada improcedente, pois o 

ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil. Conquanto a facilitação de defesa do consumidor constitua regra nas 

relações consumeristas, isso não importa em isentar o consumidor de 

minimamente provar os fatos constitutivos do seu direito. Isso posto, nos 

termos da fundamentação supra, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTES, os pedidos da inicial, com resolução do mérito. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e despesas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C. 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. Hanae Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006882-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN NEY DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006882-33.2018.8.11.0006. REQUERENTE: IVAN NEY DO ESPIRITO 

SANTO REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e 

MATERIAIS proposta por IVAN NEY DO ESPIRITO SANTO em desfavor de 

BANCO BMG S/A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e 

§4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Analisando o 

processo, verifico que se encontra apto para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

PRELIMINARES: PERÍCIA GRAFOTECNICA – INCOMPETENCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL: Indefiro a preliminar pois é possível julgar a demanda com as 

provas constantes nos autos. PRESCRIÇAO: A forma de conduta alegada 

é aquela que se protrai no tempo. Rejeito a preliminar. MÉRITO: O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude de descontos mensais, nos 

proventos do autor, haja vista que a autora desconhece este débito, junto 

a reclamada. A Reclamada, em sua defesa, demonstrou que a autora fez 

um empréstimo consignado, via cartão de crédito, tipo RMC, diretamente 

em seu holerite, resultando no débito contestado. Junta os contratos, 

devidamente assinados pelo reclamante, e espelho de descontos. 

Analisado o processo e os documentos que o instruem, verifico que a 

Reclamada comprovou a existência de relação jurídica e do débito, entre 

as partes, trazendo aos autos os comprovantes de TED e contrato, 

assinado pelo autor, não havendo razões para se declarar a 

inexigibilidade da dívida ou reparação por danos morais. Dessa feita, o 

conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial, 

firmada entre as partes, da forma narrada pela reclamada. Assim, não há 

falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não foi comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da Reclamada. Importante frisar, que embora o 

artigo 6º, VIII, do CDC, estabeleça a inversão do ônus da prova em favor 

do consumidor, tal previsão legal não é absoluta, cabendo a parte 

Reclamante demonstrar o mínimo de prova aos fatos alegados na exordial. 

Como é sabido, a prova incumbe a quem alega, não havendo prova do 

alegado deve a ação ser julgada improcedente, pois o ônus da prova 

incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o 

disposto no artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Conquanto a facilitação de defesa do consumidor constitua regra nas 

relações consumeristas, isso não importa em isentar o consumidor de 

minimamente provar os fatos constitutivos do seu direito. Isso posto, nos 

termos da fundamentação supra, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTES, os pedidos da inicial, com resolução do mérito. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e despesas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C. Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Hanae Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-84.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINA CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000302-84.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JOVELINA CARLOS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos. I.Relatório. 

Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

II.Fundamentação. O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, sobretudo, porque desnecessária a produção de outras provas 

para convencimento judicial sobre a questão (art. 355, inciso I, do CPC), já 

que as provas que constam dos autos são suficientes à formação do 

convencimento deste Juízo, sendo, portanto, impertinente e desnecessária 

a dilação probatória, inclusive a realização de prova oral. Havendo 

parcelas devidas pelo requerido, estas não abrangerão as parcelas 

anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação, uma vez que extintas 

pela prescrição prevista no artigo 7º, inc. XXIX, da Constituição Federal. 

Há de se ressaltar, por outro lado, que a propositura da ação na Justiça 

Especializada não teve o condão de interromper o prazo prescricional. 

Superada a preliminar arguida, passo a analisar o regime jurídico existente 

entre as partes, essencial para a análise do mérito da causal. Conforme 

se verifica dos autos, a parte autora foi contratada para prestação de 

serviços temporários, como Agente Comunitário de Saúde, para atender 

necessidade temporária de excepcional interesse público, nos moldes da 

Lei Municipal n. 2.188/2009. Portanto, ainda que a contratação tenha sido 

efetivada após a regulamentação do tipo de contratação passando a ser 

feita pelo regime celetista, o entendimento já sedimentado pelo STF é de 

que as contratações temporárias realizadas pelo Poder Público para suprir 

os serviços públicos estão no âmbito e relação jurídico-administrativa, 

razão pela qual devem ser julgadas pela justiça comum. Nesse sentido: 

“(...) As contratações temporárias para suprir os serviços públicos estão 

no âmbito de relação jurídico-administrativo, sendo competente para dirimir 

os conflitos a Justiça comum e não a Justiça especializada”. (Rcl 4872, 

Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: Min. MENEZES 

DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2008). Sem destaque no original. 

Considerando, assim, as premissas já destacadas, em especial a 

inaplicabilidade da Consolidação das Leis do Trabalho, tem-se que os 

pedidos também são improcedentes. Isso porque, ainda que a 

administração pública tenha incorrido em alguma ilegalidade, ao prorrogar 

o contrato temporário da parte autora por período superior ao inicialmente 

previsto, esse fato, por si só, não retira o caráter precário da contratação. 

O ingresso de servidores efetivos na administração pública é matéria de 

ordem constitucional, estando sujeito a aprovação prévia em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, nos termos do artigo 37, inc. II, da 

Constituição Federal. E, portanto, tratando-se de contrato temporário, não 

há que se falar em aviso prévio remunerado, FGTS ou pagamento de 

multa, previstos na Consolidação das Leis do Trabalho em vista da 

rescisão. Cessadas as razões para a excepcional contratação da parte 

autora a sua dispensa é absolutamente regular, sem que o prazo da 

contratação implique em alteração da natureza do contrato. Por esta 

razão, a parte autora não faz jus ao recebimento de verbas próprias de 

funcionários e empregados pela CLT, sendo indevida a indenização de 

Aviso Prévio, FGTS e as multas previstas nos artigos 467 e 477 da CLT. 

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal de Mato Grosso: 

RECURSOS INOMINADOS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO 

TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL 

INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATAÇÃO POR 

PROCESSO SELETIVO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 51/2006. 
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LEI MUNICIPAL Nº 1.316 DE 2013. EFETIVAÇÃO DOS AGENTES 

COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PELO MUNICÍPIO. TRANSMUDAÇÃO DO 

VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO PARA ESTATUTÁRIO. LEGALIDADE 

DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR. FGTS INDEVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO 

PROVIDO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. O Agente Comunitário de 

Saúde mediante teste seletivo público, atendendo, desse modo, às 

recomendações da EC 51/2006, e ainda, assim, nomeado para provimento 

de cargo em comissão, nos termos do art. 37, II, última parte, da CF, não 

acarreta a nulidade dos contratos celebrados, mesmo em se tratando de 

sucessivas renovações. Logo, não há que se falar em ofensa ao art. 37, 

IX, e § 2º, da CF, não fazendo jus, assim, às verbas rescisórias próprias 

da CLT. Não há como declarar nulo o contrato temporário de Agente 

Comunitário de Saúde quando a EC 51/2006 não apenas possibilitou a 

contratação mediante processo seletivo como também validou as que 

assim tenham sido efetuadas. Se EC 51/2006 reconheceu a validade das 

contratações de natureza temporária, ocorridas em datas anteriores a sua 

promulgação, gerando a transmudação do vínculo da autora de 

jurídico-administrativo para estatutário e não a sua nulidade, afasta-se a 

condenação ao FGTS , porquanto o art. 19-A, da Lei nº 8036/90, somente 

assegura o deposito de tal verba, quando o servidor tem o seu contrato de 

trabalho declarado nulo, por contratação sem prévia aprovação em 

concurso público. (N.U 0002028-94.2016.8.11.0034, TURMA RECURSAL, 

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 

13/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019) Também nesse sentido o 

entendimento de outros Tribunais a respeito do assunto: “RECLAMAÇÃO 

TRABALHISTA. Trabalhadora temporária. Município de Taubaté. 

Contratação por prazo determinado para prestação de serviço temporário, 

nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal e da Lei 

Complementar Municipal n. 01/90. Acolhida pretensão da autora à 

condenação da Municipalidade ao pagamento de verbas rescisórias 

referentes ao período trabalhado. Autora admitida sob o regime 

administrativo a tornar incabível a pretensão fundada na legislação 

trabalhista. Ausência de previsão legal a respeito. Ação improcedente. 

P r e c e d e n t e s .  R E C U R S O  I M P R O V I D O ” .  ( a p e l a ç ã o  n . 

0017820-49.2013.8.26.0625, relatada pelo Desembargador Jarbas Gomes 

e julgada em 23.2.2016). Por fim, conforme jurisprudência pacífica do STF, 

entende-se que o servidor contratado em caráter temporário faz jus aos 

direitos relativos ao 13º salário, férias e terço-constitucional, previstos no 

artigo 7º da Constituição Federal, caso não os tenha recebido. O que não 

é o caso dos autos, já que a parte autora pleiteia apenas e tão somente o 

FGTS, pedido improcedente conforme já fundamentado. Portanto, 

considerando o regime jurídico-administrativo que rege as partes, e que a 

contratação em caráter precário, segundo a legislação em vigor na época, 

não há que se reconhecer o direito ao FGTS e de outras verbas típicas do 

regime celetista. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão formulada na ação de cobrança proposta por JOVELINA 

CARLOS DE OLIVEIRA em desfavor de MUNICÍPIO DE CÁRCERES, o que 

faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Cáceres – MT, 20 de janeiro de 2020. César Lima de Paula 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. Cáceres - MT, 20 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004669-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004669-88.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: KLEBER DE SOUZA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

Ação de Execução de Honorários Advocatícios proposta por KLEBER DE 

SOUZA SILVA em face de ESTADO DE MATO GROSSO em que 

executada certidão de dívida no valor de R$ 4.642,55 (quatro mil, 

seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos). O 

Estado de Mato Grosso mesmo citado não apresentou defesa e nem 

realizou o pagamento. Desta forma, o dever de pagamento da certidão de 

crédito referentes aos honorários advocatícios é medida que se impõe, 

devendo, assim, ser pago por meio de Requisição de Pequeno Valor 

figurando o autor na lista de prioridades, por ser portador de doença 

crônica, como se pode ver da r. decisão do MM Juiz Auxiliar da 

presidência e Gestor de Precatórios do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, in verbis: “NÚMERO ÚNICO: 0028254-73.2018.8.11.0000 CLASSE: 

PRECATÓRIO (1265) ASSUNTO: [Pagamento] CREDOR:REQUERENTE: 

GERALDO PANTA DEVEDOR:REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Trata-se de precatório decorrente de execução movida por 

GERALDO PANTA em desfavor da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. O 

processamento do precatório foi deferido por esta Central (fls. 35/36). 

Cumpridas as formalidades determinadas, verificou-se a “inexistência de 

crédito deste interessado nos autos nº 5/96, bem como não houve cessão 

de crédito no referido processo, conforme planilha elaborada por este 

departamento e relação de credores remanescentes apresentada pelo 

patrono, não constando como parte nos demais processo coletivo.” Em 

petitório de ID. 32768953, o credor requereu a preferência, em razão da 

idade, porém naquela oportunidade não juntou documento comprobatório, 

razão pela qual o pleito foi indeferido. Em novo petitório, o credor juntou 

seu documento pessoal, a fim de comprovar o direito à preferência. É o 

que tinha a relatar. Decido. No que toca ao pedido de prioridade, tenho 

que, em conformidade com o art. 100, § 2º, da Constituição Federal, os 

débitos de natureza alimentícia cujos titulares tenham 60 (sessenta) anos 

de idade ou mais, ou sejam portadores de doença grave na forma da lei, 

serão pagos com superpreferência sobre todos os demais débitos, até o 

valor equivalente ao triplo do fixado em lei para os fins disposto no § 3º do 

mesmo artigo. No mesmo sentido, por meio da Emenda Constitucional n. 

99/2017, promulgada em 14/12/2017, foi acrescido ao art. 102 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias o § 2º, com o seguinte teor: § 2º 

Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à 

idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor 

equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3º do 

art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa 

finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação 

do precatório. (Texto original sem grifo). É sabido ainda, que a Fazenda 

Pública Estadual está inscrita no Regime Especial e por meio da Lei n. 

10.656, de 28/12/2017, definiu os procedimentos para pagamento de 

obrigações de pequeno valor, fixando o limite para RPV em 100 (cem) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFs/MT), 

independente da natureza do crédito. Por sua vez, a UPF/MT é variável e 

no mês de março/2020 está estabelecida em R$ 149,12 (cento e quarenta 

e nove reais e doze centavos), conforme Portaria n. 202/2018, de 

17/12/2018. Compulsando os documentos juntados pelo credor verifico 

que o mesmo possui atualmente mais de 60 anos. Logo, faz benefício à 

prioridade em razão da idade. Assim, com base no art. 100, § 2º, da CF, 

c/c § 2º, do art. 102, do ADCT, concedo o benefício da prioridade 

constitucional, em razão da idade ao credor, correspondente até ao 

quíntuplo do valor fixado na Lei n. 10.656, de 28/12/2017, ou seja, até 500 

UPF’s. Desse modo, considerando o valor requisitado, determino ao DAP 

as seguintes providências: 1. Atualize-se o valor requisitado, no prazo de 

até 05 (cinco) dias, pelos índices oficiais, nos estritos termos, balizas e 

parâmetros demarcados pelo STF. 2. Impostos e contribuições 

previdenciárias, se incidentes, serão calculados, retidos e recolhidos, 

observando-se a natureza jurídica da ação e do credor. 3. Com os 

cálculos nos autos, intime-se o devedor para, no prazo de até 05 (cinco) 

dias, se manifestar sobre os mesmos, bem como informar se existe 

processo de compensação ou pagamento administrativo, sob pena de 

anuência e concordância tácita com o pagamento sem restrição. 4. 

Intime-se o credor para informar seus dados bancários, também no prazo 

de 05 (cinco) dias. 5. Não havendo oposição, materialize-se o pagamento 

da verba superpreferencial na conta bancária de titularidade do credor. 6. 

Com o efetivo recebimento do valor, o credor dará ao devedor, plena, 

geral e irrevogável quitação deste PR e respectiva ação originária. Dê-se 

ciência ao Juízo Requisitante e às partes. Intime-se. Cumpra-se. 
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AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito Auxiliar da 

Presidência e Gestor de Precatórios”(grifei e sublinhei) Pelo exposto, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, JULGO PROCEDENTE a presente execução 

de títulos extrajudiciais devendo a parte executada realizar o pagamento 

da certidão de dívida no valor de R$ 4.642,55 (quatro mil, seiscentos e 

quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos). Intime o Exequente 

para que atualize os valores do crédito e expeça-se Requisição de 

Pequeno Valor na categoria preferencial, por ser o Exequente portador de 

doença crônica. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001074-50.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO ADUBO S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA OAB - ES15327 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V GOUVEIA BARBOSA - ME (EXECUTADO)

 

Intimação para Pagamento de Diligência Intimo o patrono do Autor, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ. Intimar 

manifestar Embargos de Declaração.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001444-63.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR DOMINGUES DE LACERDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT3670-O (ADVOGADO(A))

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT4917-O (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte Autora a comprovar o pagamento de 50% da perícia, 

conforme id 27741116.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000496-87.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO CARVALHO DE SANTANA OAB - MT0007066S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT21790/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000496-87.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: JULIANA SANTANA DE ALMEIDA REQUERIDO: JOSE SILVA 

FORTES Vistos, etc. Defiro o pedido de id. 27611925. Intime-se o patrono 

da parte autora para dar prosseguimento no feito, dispensando abertura 

de vista à Defensoria Pública. Às providências. Diamantino, 24 de março 

de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000140-24.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT8066-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JECKTRY BERGUE DEUNER DE ALMEIDA (REU)

JECKTRYZZA BERGUE DEUNER DE ALMEIDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000140-24.2020.8.11.0005. AUTOR: 

JOSE FERREIRA DE ALMEIDA REU: JECKTRYZZA BERGUE DEUNER DE 

ALMEIDA, JECKTRY BERGUE DEUNER DE ALMEIDA Vistos etc. Faculto a 

parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar 

aos autos declaração de hipossuficiência e declaração de imposto de 

renda. Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 23 de março de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000184-43.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

F. O. D. B. (REQUERENTE)

H. P. D. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000184-43.2020.8.11.0005. 

REQUERENTE: HERMES PORTELA DE BRITO, FATIMA OLIVEIRA DE BRITO 

Vistos etc. Faculto aos autores a emenda da inicial para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos declaração de imposto de renda, com 

intuito de comprovar impossibilidade de pagamento de custas. Decorrido o 

prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 23 

de março de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000207-23.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IVO ANTONIO BOFF (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUINOBRAS - ALIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO OAB - PR11849 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000207-23.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: IVO ANTONIO BOFF EXECUTADO: SUINOBRAS - ALIMENTOS 

LTDA Vistos etc. Intimem-se a parte exequente para manifestar acerca do 

petitório de id. 29925914. Cumpra-se. Às providencias. Diamantino, 23 de 

março de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001230-04.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT5849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001230-04.2019.8.11.0005. REQUERENTE: ELIZABETE MENDES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. I. 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. Assim, cabe 

a parte ré provar o que ocorreu com os valores informados pela 

reclamante, que se encontravam depositados na conta de n° 7182787-9, 

aberta no ano de 1984. III. Desta forma, concedo o prazo de 20 (vinte) dias 

para que a parte requerida junte aos autos o extrato de toda relação 

contratual mantida na conta acima indicada, desde sua abertura até seu 

encerramento, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial IV. A parte ré deverá ser intimada por seu 

patrono para o cumprimento da decisão acima. Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000515-25.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

Outros Interessados:

GILSON FERREIRA DE ARRUDA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000515-25.2020.8.11.0005. AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO REU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos, etc. Trata-se 

de “MEDIDA PROTETIVA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”, ajuizada 

pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso na defesa dos 

interesses da menor HELOÍSA ALVES DE ARRUDA, e em face do 

Município de Diamantino. Extrai-se dos autos que a infante Heloísa Alves 

de Arruda nasceu de aproximadamente 06 meses, pesando cerca de 

855g, e que em razão de graves problemas de saúde necessitou 

permanecer 71 (setenta e um) dias na UTI. Consta que no dia 18/02/2020 a 

criança foi diagnosticada com várias infecções, como distress respiratório 

moderado/grave, infecção neonatal presumida precoce, infecção neonatal 

tardia, displasia broncopulmonar, doença metabólica óssea da 

prematuridade, anemia da prematuridade, e que não obstante as 

patologias acimas identificadas, a infante está com extremo baixo peso, 

ante a dificuldade para alimentação, necessitando fazer uso de leite 

especial. Narra, ainda, que o genitor da infante não possui condições de 

arcar com os valores do leite, tendo em vista que além das despesas 

pessoais, passou a arcar com consultas médicas e exames 

semanalmente em favor da menor, que são feitos em Cuiabá, por não 

existir especialista nesta Comarca, e que mesmo após o envio de 

notificação Recomendatória ao Município pelo MPE, obteve-se resposta 

que o pai da criança não teria comprovado insuficiência financeira, razão 

pela qual o genitor protocolou recurso administrativo, que se encontra 

pendente de resposta. Desta forma, visando a tutela da integridade física 

da menor, o MPE pugna pela aplicação, em favor da criança Heloisa, da 

medida protetiva prevista no art. 101, V, do ECA. É o Relato. Decido. 

Relativamente ao pedido de tutela de urgência, assim dispõe o artigo 300 

do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” Assim, para a concessão da tutela 

específica é necessário observar se estão presentes a probabilidade do 

direito alegado, bem como o perigo do dano, quanto a ineficácia do 

provimento final em razão da demora. Pois bem. No caso em análise, 

conforme laudo médico emitido pela Dra. Dayse do Valle Oliveira em 

18/02/2020, a infante Heloisa está com dificuldade para alimentação, 

apresentando extremo baixo peso, necessitando de uso de fórmula de 

aminoácido (NEOCATE OU ALFAMINO), na proporção de 10 latas mês por 

tempo indeterminado, para sua recuperação nutricional, sob riso de 

desnutrição grave e óbito. Não obstante, observa-se que o medicamento é 

de alto custo, conforme se verifica dos orçamentos juntados aos autos, 

tendo em vista que uma lata custa em média R$ 238,00, restando 

comprovado, ainda, que os genitores da infante estão arcando com vários 

outros custos para o tratamento da menor Heloisa, como exames e 

consultas médicas, a indicar a situação de hipossuficiência dos pais da 

criança para o custeio do leite. O Estatuto da Criança e Adolescente 

enumera no artigo 98 sobre a aplicação de medidas protetivas nos casos 

em que há ameaça ou violação de direitos da criança e do adolescente, 

enumerando, ainda, no artigo 101 quanto às medidas cabíveis, in verbis: 

“Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a 

autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes 

medidas: [...] V - requisição de tratamento médico, psicológico ou 

psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial;” Importante mencionar 

os dispositivos constitucionais, que regulam especificamente quanto o 

direito à saúde: in verbis: “Art. 5° - Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança, e à propriedade, nos termos 

seguintes: ...omissis... § 1° - As normas definidoras dos direitos e 

garantias fundamentais têm aplicação imediata” “Art. 6° - São direitos 

sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, 

a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 

aos desamparados, na forma desta Constituição.” “Art. 194 – A 

seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Parágrafo 

único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei organizar a seguridade 

social, com base nos seguintes objetivos: I – universalidade da cobertura 

e do atendimento”; “Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação” “Art. 197 – São de relevância pública as ações e serviços 

de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 

regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 

diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou 

jurídica de direito privado”. Ainda, preceitua o artigo 227 da CF “É dever da 

família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e 

ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, 

à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão”. Infere-se, portanto, que a 

CF/88 alocou a saúde no “status” de direito social e, como tal, deve ser 

protegida e garantida pelo Estado. Não menos importante, o direito social, 

dentre os direitos fundamentais, se notabiliza pela finalidade de realizar a 

justiça distributiva, de sorte que o indivíduo originariamente privado dos 

direitos fundamentais, que lhe é imanente, teria nos direitos sociais 

elencados na Constituição Federal o meio de alcançar o desenvolvimento 

de uma vida digna. Afinal, os ditos direitos sociais, pertencentes à 

segunda geração dos direitos fundamentais, visam nada mais nada menos 

do que a igualdade entre os homens. Assim, a concessão da tutela 

antecipada objetiva tão-somente outorgar ao indivíduo o mesmo direito à 

saúde usufruído por tantos outros que foram beneficiados por uma 

situação financeira abastada. Além do direito social garantido pela 

Constituição Federal de 1988, tem ele a proteção contida no artigo 2º da 

Lei n. 8.080/90, que imputa ao Estado, entenda-se: União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, a obrigação de providenciar as condições 

indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde. In verbis: “Art. 2º A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. § 1º O dever do 

Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de 

políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças 

e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem 

acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação”. Diante de tais considerações, 

entendo estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de 

urgência perquirida, eis que a probabilidade do direito alegado está 

revelada pelos documentos juntados aos autos, que demonstram a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 309 de 530



necessidade do uso do medicamento pleiteado. Por outro lado, o perigo de 

dano é evidente, eis que o não uso do medicamento poderá agravar o 

estado clínico da infante, que corre risco de desnutrição grave e óbito. 

Assim, com fundamento na supremacia do direito à vida, à saúde e à 

dignidade da pessoa humana, tutelados constitucionalmente (arts. 1º, 

inciso III, 5º, caput, e 196 da CF), e estando presentes a probabilidade do 

direito alegado e do perigo de dano, entendo que o pedido merece 

deferimento. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência, e nos termos 

autorizado pelo ECA, particularmente no art. 98, inciso II, APLICO em favor 

da infante HELOÍSA ALVES DE ARRUDA A MEDIDA PROTETIVA INSERIDA 

NO ART. 101, V, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, e 

determino: - A intimação do Município de Diamantino, para que PROMOVA, 

no prazo de 48 horas, a contar de sua notificação, a entrega do Leite 

Neocate em favor da infante HELOÍSA ALVES DE ARRUDA, conforme 

prescrição e quantidade descritas no laudo médico, sob pena de bloqueio 

de valores para o cumprimento da decisão. Intime-se a Procuradoria Geral 

do Município, bem como a Secretária de Saúde do Município acerca da 

presente tutela de urgência concedida. Em concomitância com a intimação 

da presente decisão, cite-se o Réu para, querendo, apresentar resposta 

no prazo legal. Consigne-se no mandado e/ou no instrumento de citação 

que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Diante do atual quadro 

vivenciado em razão do COVID-19, SERVE a presente decisão como 

MANDADO DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO, ficando dispensada a expedição. 

Cumpra-se com URGÊNCIA. Diamantino, data registrada no sistema. José 

Mauro Nagib Jorge. Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002482-42.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENILHO LOPES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONIZA NUNES DE ALMEIDA BORGES OAB - MT24614/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1002482-42.2019.8.11.0005. REQUERENTE: JOVENILHO LOPES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: AGUAS DE DIAMANTINO S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme autoriza os termos do artigo 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se trata 

de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. Narra a parte 

requerente, em síntese, que em agosto de 2019 adquiriu um imóvel no 

Bairro Jardim Alvorada, neste município, e que ao averiguar a residência 

para se mudar constatou que não havia instalação do sistema de esgoto, 

por não existir o bocal receptor, que é responsável pelo ligamento do 

sistema particular a via pública de saneamento, razão pela qual ficou 

impedido de habitar o imóvel. Alega que procurou a ré por diversas vezes 

solicitando a instalação do bocal receptor de esgoto, mas sem obter êxito, 

e que em razão da residência encontrar-se inabitável, não entregou o 

imóvel que estava residindo, tendo que pagar aluguel desde setembro de 

2019. Requer, assim, que a ré seja compelida a realizar a instalação do 

bocal receptor do sistema de esgoto em sua residência, bem como 

ressarcimento pelos prejuízos materiais e morais oriundo da inércia da 

requerida. A ré, por sua vez, suscitou questões preliminares, e no mérito 

sustenta a ausência de conduta ilícita capaz de gerar qualquer dano a 

parte autora, sob o fundamento de que realizou o serviço solicitado pelo 

reclamante, requerendo a improcedência do pedido inicial. Afasto a 

preliminar da perda superveniente do objeto, uma vez que muito embora a 

obrigação de fazer requerida na exordial tenha sido cumprida em 

decorrência da liminar deferida nos autos, a ação prossegue com relação 

ao pleito de indenização por dano material e moral. Ademais, a concessão 

da liminar não induz no reconhecimento permanente do direito do autor, 

devendo, por isso, prosseguir o processo até o julgamento do mérito da 

demanda, em razão da provisoriedade da tutela. Afasto também a 

preliminar referente ao valor da causa, uma vez que ao id. 29794875 - 

pág. 3, ao autor informou que por erro material constou valor diverso do 

pedido, de forma que apresentou correção ao valor da causa no importe 

de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Julgo o mérito. O caso é de inversão do 

ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem 

como a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a ausência de 

falha na prestação do seu serviço, incumbência que lhe seria atribuída até 

na regra ordinária de distribuição do ônus da prova, ônus que não se 

desincumbiu. Em análise dos autos, restou comprovado que o autor 

adquiriu em 28/08/2019 o imóvel localizado na Travessa E, Quadra 05, 

Lote 08, Bairro Jardim Alvorada, bem como que realizou junto a ré o pedido 

de instalação da rede de esgoto para este imóvel, em 30/09/2019. Consta, 

também, que em 19/11/2019 o autor retornou na sede da ré para 

questionar acerca do pedido de instalação realizado anteriormente, 

conforme protocolo de atendimento emitido pela própria ré, constante do 

id. 27219412 - Pág. 5, no qual ainda restou registrado que a ligação seria 

para o dia 25/11/2019. Entretanto, ressai dos autos que a instalação 

ocorreu somente em 17/12/2019, em decorrência de liminar deferida nos 

autos para tanto. Portanto, é incontroverso que entre o pedido de 

instalação realizado pelo autor e a execução do serviço pela ré houve 

uma espera de 79 dias pelo reclamante. Ainda, restou igualmente 

comprovado que enquanto a instalação não havia sido realizada, o autor 

estava pagando aluguel mensal no valor de R$ 500,00 por outro imóvel, 

uma vez que não podia entregar o imóvel alugado para residir na casa 

adquirida sem que houvesse a instalação da rede de esgoto. Portanto, 

tenho que a demora demasiada da ré de 79 dias para a instalação do 

sistema de esgoto na residência do autor indica o dano moral, posto que 

ocasionou séria e fundada angústia no espírito de seu consumidor, que 

ficou impossibilitado de habitar a residência que havia adquirido durante 

todo esse prazo, pagando por aluguel de outro imóvel, tendo que procurar 

a ré por mais de uma vez para uma solução administrativa, que só foi 

obtida após o ingresso de demanda judicial, não se tratando de mero 

dissabor, ensejando assim, o ressarcimento do dano moral. Ademais, 

trata-se de prazo significativamente extenso para a execução de um 

serviço essencial que é o sistema esgoto, posto sua indispensabilidade 

para habitação de uma residência, configurando falha na prestação do 

serviço da ré. Inequívoca, portanto, 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). Diante desse quadro, é de se observar que essa 

condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, 

de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção 

imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, 

tenho como sensata e justa a indenização por danos morais, a quantia de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais), pela fundamentação acima delineada. Em 

relação aos danos materiais, entendo serem cabíveis ao caso em apreço, 

visto que o autor comprovou nos autos que em razão da demora da ré em 

executar o pedido de ligação do sistema de esgoto para sua residência, 

teve que pagar mensalmente o valor de R$ 500,00 em setembro, outubro e 

novembro de 2019, pelo aluguel de outro imóvel, localizado na Rua 03, 

Bairro Pedregal, para a pessoa de Alessandra Vansan, tendo em vista 

que a residência que havia adquirido estava inapta para habitação, até 

que o serviço fosse realizado. Contudo, considerando que o pedido do 

autor junto a ré foi em 30/09/2019, não há que se falar em ressarcimento 

pelo aluguel pago no período de SET/2019, já que as locações de imóveis 

são pagas no início do mês, de forma que o autor já havia pago por este 

período antes mesmo do pedido junto a ré. Desta forma, a requerida 

deverá ressarcir somente o aluguel do período de outubro e novembro, no 

valor total de R$ 1.000,00. Ante o exposto, acolho a pretensão deduzida 

na inicial, confirmando a tutela deferida nos autos e JULGANDO 

PROCEDENTES os pedidos da parte reclamante para: a) CONDENAR a 

requerida a pagar o valor de R$ 1.000,00, pelos danos materiais 
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experimentados pela parte autora, devendo o valor ser atualizado 

monetariamente pelo INPC a contar do evento danoso, acrescido de juros 

de mora de 1% ao mês, a partir da citação; b) CONDENAR a parte 

reclamada ai pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a parte 

autora, a título de indenização por dano moral, com correção monetária a 

partir do arbitramento e juros a partir da citação; Inexistindo condenação 

em custas processuais e honorários (art. 54, Lei 9.099/95). Transcorrido o 

prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.I.C. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002141-16.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA OAB - MT0019267A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA DE SOUZA PELISSARI EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINES CAROLINA ZIMMER MARTINS OAB - MT23517/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1002141-16.2019.8.11.0005. REQUERENTE: LINCON BARELLA 

REQUERIDO: DANIELA DE SOUZA PELISSARI EIRELI - ME Vistos, etc. 

Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

razão pela qual passo a fazê-lo com base no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. A solução do litígio não demanda muito esforço, vez que a 

regra do Código de Processo Civil estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. A reclamante sustenta, em 

s í n t e s e ,  q u e  p o r  m e i o  d o  s i t e  d e  c o m p r a s 

www.autoshoppingformula.com.br se interessou por um dos veículos 

expostos em nome da loja reclamada, DANI MULTIMARCAS, que 

apresentava bom estado de conservação pelas fotos. Assim, entrou em 

contato com a ré e combinou uma visita nas dependências da loja para 

olhar o veículo de perto. Narra que realizada a aquisição do imóvel, ainda 

dentro das dependências da loja, e no ato da assinatura da documentação 

pertinente, observou alguns detalhes defeituosos nos bancos dianteiros 

do veículo, tendo reclamado de imediato a ré, que garantiu a troca dos 

mesmos, mediante aquisição das peças junto a concessionaria Ford e 

posterior envio para a parte consumidora realizar a troca, contudo, aduz 

que tal fato não aconteceu até a propositura da ação. Informa que 

procurou a requerida por diversas vezes, e que após 05 meses de 

tentativa de resolução amigável providenciou as peças para a 

substituição, visando posterior reembolso, que foi negado pela reclamada. 

Assim, requer a condenação da Reclamada em indenização pelos danos 

morais que alega ter suportado. A ré, por sua vez, suscitou preliminar de 

incompetência relativa, e no mérito alega que a vendedora Angélica foi 

apenas tentar ajudar o requerente a encontrar a peça que gostaria de 

trocar nos bancos para satisfação de gosto estético, pesquisando onde 

ele poderia encontrar a peça, e que até tentou pedi-la em nome do autor 

junto a concessionaria Ford, contudo, apesar do desforço em tentar 

ajudar o autor, não conseguiu. Sustenta que não há que se falar em 

responsabilidade da Requerida por não ter atendido um gosto do cliente, 

apesar dos esforços da vendedora em tentar manter o bom 

relacionamento, pugnando pela improcedência da ação. No que se refere 

a preliminar de incompetência relativa levantada pela ré, tenho que não 

merece acolhimento. É que a relação travada entre as partes é nítida 

relação de consumo, razão pela qual devem ser aplicadas as regras 

contidas no Código de Defesa do Consumidor. Verifica-se que o contrato 

firmado entre as partes caracteriza típico modelo de contrato de adesão, 

cujas cláusulas já foram unilateralmente estabelecidas pela ré. Portanto, 

considerando a natureza do contrato discutido, por se tratar de relação de 

consumo, e que as cláusulas são dispostas unilateralmente, eventuais 

cláusulas abusivas podem ser afastadas. Nos termos do artigo 51 do 

Código de Defesa do Consumidor, é possível a revisão de cláusulas 

iníquas, abusivas ou potestativas, de modo a preservar o equilíbrio 

contratual. Desta forma, reconheço a abusividade da cláusula de eleição 

de foro, devendo ser aplicado o art. 101, I, do CDC, que estabelece que na 

ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, a 

ação pode ser proposta no domicílio do autor. Indefiro o pedido de 

decretação de revelia da ré por ausência de carta de preposição em 

audiência conciliatória, uma vez que a reclamada se fez representada no 

ato pela Sra. Valdeneth Maria de Moraes, que, de acordo com o contrato 

social juntado aos autos antes mesmo da audiência conciliatória, trata-se 

da sócia majoritária e administradora da requerida, razão pela qual a carta 

de preposição é dispensável no presente caso. Julgo o mérito. O caso é 

de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade da parte reclamada 

demonstrar a inexistência de ato ilícito, incumbência que lhe seria atribuída 

até pela regra ordinária de distribuição do ônus probatório. No caso em 

análise, verifica-se que as partes firmaram contrato de compra e venda do 

veículo caminhonete Ford Ranger, ano 2013/2014, sendo que o reclamante 

sustenta o descumprimento contratual por parte da reclamada, 

especificamente quanto a aquisição de peças dos bancos dianteiros do 

veículo que apresentavam detalhes defeituosos, que deveriam ser 

adquiridas pela ré e encaminhadas ao autor, que por sua vez realizaria 

troca. Por sua vez, a reclamada nega que tenha firmado tal obrigação 

perante ao reclamante, sustentando que o que houve foi uma ajuda 

prestada pela vendedora Angélica, no sentido de pesquisar onde o 

reclamante poderia encontrar a peça, e que até mesmo tentou solicitá-la 

em nome do autor junto a concessionária, mas sem obter êxito. Da análise 

dos autos, tenho que não restou comprovado que a reclamada se 

comprometeu perante o autor em adquirir peças para os bancos dianteiros 

do veículo. O autor juntou aos autos algumas conversas que foram 

travadas via whatsapp entre ele e uma funcionária da ré, onde após 

análise minuciosa das mesmas não é possível concluir que a ré estava 

obrigada perante o reclamante a realizar a compra de peças para o 

veículo. Constata-se que o autor sempre indaga acerca da peça, 

questionando se deu certo a peça do veículo, enquanto a funcionária da 

ré responde que a peça não chegou, embora tenha sido feito o pedido. 

Assim, somente através do referido elemento probatório juntado pelo autor 

não é possível atestar que a ré se responsabilizou em realizar a compra, 

posto que somente o fato da funcionária alegar que o pedido foi feito não 

confirma que ela era responsável pelo pagamento do mesmo, até porque a 

requerida afirma que estava realizando o pedido em nome do autor, no 

intuito de ajudá-lo. Ademais, em análise ao contrato de compra e venda do 

veículo firmado não houve qualquer ressalva nesse sentido, muito embora 

devesse ter sido providenciado pelo autor, tendo em vista que o 

reclamante afirma em sua peça inicial que verificou os defeitos do banco 

no ato da assinatura da documentação pertinente, de forma que deveria 

ter se insurgido naquele exato momento, solicitando que fosse 

acrescentado ao contrato a obrigação da ré de adquirir as peças, 

conforme alega que ficou pactuado, ou, no caso de recusa pela ré, não 

assinar o contrato. Ao contrário, assinou o contrato, cuja cláusula terceira 

atesta que autor vistoriou e avaliou que o estado do bem era de perfeitas 

condições de funcionamento e conservação. Portanto, tenho que o 

referido pacto verbal firmado entre as partes não restou comprovado no 

caso em análise, uma vez que os elementos coligidos pelo autor não são 

suficientes para comprovar suas alegações, somado ao fato de que a ré 

nega que tenha realizado tal promessa ao autor. Doutro norte, ainda que 

restasse comprovado a existência deste contrato verbal de compra de 

peças entre as partes, é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça o fato de que o descumprimento contratual, em regra, não enseja a 

existência de danos morais, sendo necessária a comprovação de que os 

fatos, tal como ocorridos, causou violação a direito de personalidade, 

passível de reparação. Neste contexto, não bastaria somente a alegação 

de que o descumprimento contratual ensejou danos morais indenizáveis, 

pois como já assentou o Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO 

AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA. (...) 2. A jurisprudência 

desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento 

contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver 

consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico..." 

(AgRg no AREsp 316.555/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA 

TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017) Por fim, o fato é que 

muito embora se trate de relação de consumo e de responsabilidade 

objetiva do fornecedor de serviços, o consumidor não está isento de 
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produzir a prova mínima do fato constitutivo de seu direito, sendo certo 

que o autor não trouxe elementos que pudessem comprovar suas 

alegações, de forma que a demanda não merece procedência. Posto isso, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, via de consequência, extingo o 

processo com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Inexiste condenação em custas 

processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a 

gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002706-49.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZAIRE LUIZ RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do item 7.2.1 do Provimento nº 56/2007, impulsiono o feito de 

ofício com a finalidade de promover a intimação da parte devedora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento de custas e taxa 

judiciária no valor de R$ 558,60, conforme cálculo do ID 27162689.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002706-49.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZAIRE LUIZ RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do item 7.2.1 do Provimento nº 56/2007, impulsiono o feito de 

ofício com a finalidade de promover a intimação da parte devedora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento de custas e taxa 

judiciária no valor de R$ 558,60, conforme cálculo do ID 27162689.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001233-23.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. P. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE SOUZA PEREIRA OAB - 010.843.327-79 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. D. S. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE GRASS OAB - MT23590/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001233-23.2020.8.11.0037. 

H.S REPRESENTANTE: ANDREIA DE SOUZA PEREIRA REQUERENTE: A. D. 

S. P. A. REQUERIDO: ANDRE LUIS DE SOUSA ABEL Vistos, etc. 

Cumpra-se conforme o deprecado. Para tanto, designo audiência para a 

oitiva do Sr. André Luis de Sousa Abel para o dia 12/05/2020 às 

13h45min. Oficie-se ao juízo deprecante informando a data da audiência. 

Intime-se o requerido, expedindo-se o necessário. Cumpra-se. Primavera 

do Leste-MT, 24/03/2020. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002602-86.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

LARISSA XAVIER DE SOUZA OAB - MT23564-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO a parte autora para impugnar a 

contestação,no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005018-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT16003-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da legislação vigente , impulsiono os autos, com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora, para manifestar sobre a certidão do ID 

29245170, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002297-05.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

N. C. V. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO ORLANDI OAB - RS71807 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. O. W. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002297-05.2019.8.11.0037. H.S AUTOR(A): NEY CARLOS VIEIRA DA 

SILVA REU: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA WITT Vistos etc. HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Sem custas. Transitada em julgado, expeçam-se os 

documentos necessários. Após, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias. Intime-se. Serve o presente como Mandado/Carta 

Precatória/Ofício, se for o caso. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 

24/03/2020. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1008055-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. O. (REQUERENTE)

R. N. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT13385-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1008055-96.2018.8.11.0037. H.S REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO 

NOGUEIRA, JANAINA ARAUJO DE OLIVEIRA Vistos etc. HOMOLOGO para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre 

as partes. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução 

de mérito, com fundamento no artigo 487, III, “b”, do Código de Processo 

Civil. Sem custas. Transitada em julgado, expeçam-se os documentos 

necessários. Após, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Intime-se. Serve o presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for 

o caso. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 24/03/2020. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001440-56.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

N. G. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001440-56.2019.8.11.0037. H.S REQUERENTE: NADIR GAMA DA SILVA 

REQUERIDO: MARIO ANTONIO GIEHL Vistos etc. HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as 

partes. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. 

Sem custas. Transitada em julgado, expeçam-se os documentos 

necessários. Após, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Intime-se. Serve o presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for 

o caso. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 24/03/2020. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

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

Processo Número: 1004297-75.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

E. T. D. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. S. D. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLADEMIR ROMEU DE LIMA OAB - MT20072/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004297-75.2019.8.11.0037. H.S AUTOR(A): EDIVALDO TRINDADE DO 

CARMO REU: PABLO SOUZA DO CARMO Vistos etc. HOMOLOGO para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre 

as partes. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução 

de mérito, com fundamento no artigo 487, III, “b”, do Código de Processo 

Civil. Sem custas. Transitada em julgado, expeçam-se os documentos 

necessários. Após, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Intime-se. Serve o presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for 

o caso. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 24/03/2020. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004396-45.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADILCE FONTANIVA DE CARLI (REQUERENTE)

MARCOS ANTONIO NARDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSECLER SZADKOSKI OAB - MT7325/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004396-45.2019.8.11.0037. H.S REQUERENTE: ADILCE FONTANIVA DE 

CARLI, MARCOS ANTONIO NARDES Vistos etc. HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as 

partes. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. 

Sem custas. Transitada em julgado, expeçam-se os documentos 

necessários. Após, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Intime-se. Serve o presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for 

o caso. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT,24/03/2020. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000610-56.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAN GUIMARAES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMYLLA SOARES DIAS OAB - MT27105/O (ADVOGADO(A))

NAYARA SANTOS DE MORAES NERES DA SILVA OAB - MT20215/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Andreia Guimarães Pereira (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 1ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LIDIANE DE ALMEIDA 

ANASTACIO PAMPADO PROCESSO n. 1000610-56.2020.8.11.0037 Valor 

da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Casamento]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) 

POLO ATIVO: Nome: EDVAN GUIMARAES DE SOUZA Endereço: Rua 

Vaticano, 74, Jardim Veneza, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 POLO PASSIVO: Nome: Andreia Guimarães Pereira Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

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 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação na qual autora pleiteia o divórcio 

em face do requerido, haja vista que estão separados de fato desde 

março de 2015. DECISÃO: "Vistos, etc. Recebo a inicial na forma proposta. 

Defiro a justiça gratuita e determino que o feito tramite sob segredo de 

justiça. Quanto ao pedido de citação editalícia, por precaução, determino 

que a Secretaria de Vara proceda a busca de endereço da requerida junto 

ao SIEL. Em havendo a necessidade de complementação das informações 

para a realização da diligência, intime-se o requerente para que forneça o 

necessário no prazo de 05 (cinco) dias. Obtido endereço, cite-se/intime-se 

a parte requerida, expedindo-se o necessário, bem como designe-se 

audiência de mediação a ser realizada pelo Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos. Não sendo obtido endereço ou não sendo a parte localizada, 

defiro desde já a citação por edital (por medida de economia e celeridade 

processual), nomeando-se a Defensoria Pública como curadora especial, 

na hipótese de revelia". ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, ANA CLAUDIA PIMENTEL MALHEIROS, digitei. PRIMAVERA DO 

LESTE, 25 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: > 
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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.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006217-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CHEGUEVARA JORDI CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO Intimo a parte autora para apresentar contrarrazões de 

Apelação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001591-22.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MORAIS CARVALHO (EXECUTADO)

RICARDO DE MORAES CARVALHO (EXECUTADO)

ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO (EXECUTADO)

 

Intimo a parte requerente para se manifestar no prazo legal sobre o 

despacho do Id 28291425 e da petição juntada no Id 28968816requerendo 

o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003871-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILO MIGUEL ZANDONADE (EXECUTADO)

 

Intimo a parte requerente da decisão do Id 28299841, bem como para 

providenciar o recolhimento da diligência do oficial de justiça na Comarca 

de Rondonópolis.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000885-10.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe nº 1000885-10.2017.8.11.0037 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos 

Materiais e Danos Morais Requerente: Contudo Materiais para Construção 

Ltda. Requerida: Claro S/A Vistos etc. A sentença condenou cada parte 

ao pagamento dos honorários advocatícios do respectivo causídico. 

Portanto, o valor depositado pela parte requerida, a título de honorários 

advocatícios, deve ser levantado pelo causídico por ela constituído. 

Expeça-se alvará para levantamento do excedente depositado pela parte 

requerida (custas processuais), bem como alvará em favor do causídico 

por ela constituído, relativamente aos honorários advocatícios. Quanto aos 

honorários devidos ao mandatário legal da parte autora, vencido o 

beneficiário da gratuidade da justiça, 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, nos moldes do artigo 98, §3º, do Código de 

Processo Civil. Em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 27 de janeiro 

de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000567-22.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CARLOTTO CORREA OAB - MT14144/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO DE CAMARGO BARBOSA (EXECUTADO)

WALDEVINO BARBOSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000567-22.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: EMERSON RIVA EXECUTADO: 

WALDEVINO BARBOSA, HUGO DE CAMARGO BARBOSA Vistos etc. 

Cite-se o executado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado 

da citação (CPC, art.829, caput), cientificando-o de que, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à 

execução por meio de embargos, oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias 

(CPC, art.915), bem como que, no prazo para embargos, reconhecendo o 

crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do 

valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, 

poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês (CPC, art.916). Fixo os honorários advocatícios em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor do débito, devendo o executado ser 

expressamente advertido de que, no caso de integral pagamento no prazo 

de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela 

metade (CPC, art.827, §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. 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 (CPC, 

art.829, §§1º e 2º). Se o oficial de justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Nos 

10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça 

procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido, incumbindo ao exequente requerer a 

citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. 

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo. Concluídas as 
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diligências, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 05 

de fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006373-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELE CORREA DUARTE 01774030128 (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1006373-43.2017.8.11.0037 Ação Monitória Requerente: Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado Requerida: 

Graziele Correia Duarte Vistos etc. Constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 

realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no 

artigo 702, observando-se, no que couber, as regras para o cumprimento 

da sentença (CPC, art.701, §2º). Havendo requerimento expresso do 

credor, intime-se a executada para pagar o débito, no prazo de 15 

(quinze) dias, acrescido de custas, se houver, advertindo-lhe que, não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o débito será acrescido 

de multa de dez por cento e, também, de honorários de dez por cento 

(CPC, art.523, §1º), bem como que, transcorrido o prazo para pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de 

impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, 

art.525). Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação (CPC, art.523, §3º). Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 26 de fevereiro de 

2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001097-26.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001097-26.2020.8.11.0037. AUTOR(A): JAIR RODRIGUES REU: 

SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, 

art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum. 

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de 

conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência. Cite-se a parte ré para comparecer à audiência 

designada, com a advertência expressa de que o prazo para contestar 

será contado nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem 

como que, se não contestar a ação, caso não haja composição, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, 

§4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou 

mediação não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. No ato da 

intimação as partes devem ser advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição será sobremaneira 

facilitada se, por ocasião da realização da sessão de conciliação, já existir 

nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em analogia à Recomendação 

Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do Conselho Nacional de 

Justiça, determino, desde logo, a realização de prova pericial médica. 

Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em 

ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com endereço profissional na 

Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às 

partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos 

moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos 

honorários periciais devidos ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em 

face do grau de especialidade do profissional e a peculiaridade da 

ausência de aceitação de nomeação dos médicos locais (Agravo de 

Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ - 202 – Comarca de Primavera 

do Leste). Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário da justiça 

gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar com o 

pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme artigo 2º, 

§3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de 

Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para depositar em 

juízo, em 5 (cinco) dias), o valor correspondente aos honorários periciais, 

na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo Civil, valor que lhe será 

restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita seja sucumbente, 

hipótese em que o Juiz determinará a expedição de certidão em favor do 

médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De posse da certidão, o 

profissional perito deverá executar o Estado, por meio da justiça, para o 

recebimento dos honorários fixados pelo magistrado. O pagamento dos 

honorários periciais será efetuado após o término do prazo para 

manifestação das partes sobre o laudo e eventual prestação de 

esclarecimentos, acaso solicitados. O perito nomeado deverá formalizar o 

requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua qualificação e o 

número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) o endereço 

profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver impedimentos à 

sua atuação profissional; d) a área de atuação, destacando sua 

especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção 

da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo e diligência, 

usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, 

inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não receber do 

beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais. O 

descumprimento das obrigações elencadas importará na substituição do 

perito e na perda do direito à remuneração, com devolução de eventual 

valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá conter: I - a 

exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou científica realizada 

pelo perito; III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e 

demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área 

do conhecimento da qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os 

quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério 

Público. No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em 

linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas 

conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, 

bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou 

científico do objeto da perícia. Para o desempenho de sua função, o perito 

e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. 

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo, nos termos do 

artigo 477 do Código de Processo Civil. As partes terão ciência da data e 

do local indicados pelo perito para ter início a produção da prova. 

Intimem-se as partes para comparecerem na data e local designado. 

Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o prazo, designe-se audiência 

no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado os quesitos apresentados 

pelas partes. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 04 de março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001099-93.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001099-93.2020.8.11.0037. AUTOR(A): FERNANDO OLIVEIRA SOUZA 

REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais 

(CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito 

comum. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o 

prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de 

Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja 

composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos 

moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de 

conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. 

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição 

será sobremaneira facilitada se, por ocasião da realização da sessão de 

conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em 

analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, determino, desde logo, a realização de 

prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com 

endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, 

Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos ao médico em 

R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade do 

profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos 

médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ - 

202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 04 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001115-47.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO SAUL QUINTAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001115-47.2020.8.11.0037. AUTOR(A): FERNANDO AUGUSTO SAUL 

QUINTAS REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Preenchidos os requisitos 

legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito 

comum. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o 

prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de 

Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja 

composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos 

moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de 

conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. 

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição 

será sobremaneira facilitada se, por ocasião da realização da sessão de 

conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em 

analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, determino, desde logo, a realização de 

prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com 

endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, 

Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 
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2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos ao médico em 

R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade do 

profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos 

médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ - 

202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 04 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001173-50.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DA SILVA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001173-50.2020.8.11.0037. AUTOR(A): GUSTAVO DA SILVA 

CARVALHO REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Preenchidos os 

requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para 

processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

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

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ 

- 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 
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como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 04 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001722-65.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA BUENO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que Intimo o advogado da parte autora para fornecer dados 

bancários, para a transferência do valor da condenação depositado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002195-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINA OLIVEIRA GOUVEIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1002195-51.2017.8.11.0037 - PJE Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) Requerente: Felipe Augusto Oliveira Costa Requerida: 

Porto Seguro CIA. de Seguro e CIA. Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT), proposta por Felipe Augusto 

Oliveira Porta, representado por sua genitora Karolina Oliveira Gouvêia em 

face de Porto Seguro CIA. de Seguros e CIA., objetivando o recebimento 

de seguro por invalidez permanente decorrente de acidente de veículo. 

Aduz o requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na data de 13 de 

fevereiro de 2017, quando trafegava de carona em um veículo, na estrada 

rural, no município de Primavera do Leste (MT). Afirma, outrossim, que em 

razão da gravidade do acidente e das lesões sofridas, foi acometido por 

invalidez permanente. A petição inicial foi instruída com documentos. 

Formada a angularidade da relação jurídica processual, o requerido 

contestou a ação, arguindo, em preliminar, a necessidade de alteração do 

polo passivo para a Seguradora Líder, bem como a ausência do interesse 

de agir, em razão da necessidade de realização de pedido administrativo 

de forma regular. No mérito, aponta a ausência de provas quanto à 

invalidez permanente da parte requerente, bem como que o valor 

indenizatório deve ser aplicado de acordo com a necessidade da lesão 

(Num. 10619131). A parte autora impugnou à contestação (Num. 

11019206). Perícia médica inclusa (Num. 13268745). As partes 

manifestaram quanto ao laudo pericial (Num. 13616993 e Num. 13993158). 

Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença. DA PRELIMINAR 

Do requerimento administrativo A parte autora comprovou nos autos o 

regular requerimento administrativo, cujo protocolo está datado de 

02/03/2017 (Num. 8171803), sendo desnecessária a conclusão do 

respectivo indeferimento. Diante disso, insta consignar que a contestação 

ofertada denota, indubitavelmente, uma pretensão resistida. Portanto, 

acolher a preliminar, extinguindo o processo sem julgamento de mérito, 

implica em retardar a análise da lide que, evidentemente, retornará ao 

Poder Judiciário. Destarte, rejeito a preliminar arguida. DO POLO PASSIVO 

DA AÇÃO Não há que se falar em alteração do polo passivo pela 

Seguradora Líder, tendo em vista a viabilidade jurídica do acionamento 

judicial de qualquer das seguradoras regularmente estabelecidas no país, 

sem vinculação específica a determinada seguradora, consoante 

jurisprudência pacífica. Destarte, rejeito a preliminar arguida. DO MÉRITO A 

questão controvertida cinge-se ao preenchimento das exigências legais 

para a concessão da indenização vindicada. Considerando a sentença 

como exercício indutivo, mister a fixação das premissas para posterior 

conclusão do silogismo. Assim, temos que faz jus à indenização por 

invalidez permanente decorrente de acidente de veículo quem preencher 

as exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

comprovar o acidente automotor em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 

6.194/1974); II – comprovar o dano decorrente, consistente na invalidez 

permanente, isto é, a lesão de caráter permanente (art.3º, caput, c/c 

art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); III – o grau da invalidez para efeito de 

graduação: permanente em total ou parcial - esta última subdividida em 

parcial completa e incompleta, a ser verificada conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito. 

Fixadas as premissas, a análise do material probatório denota a 

pertinência do direito material. Com efeito, há nos autos Ficha de 

Atendimento nº 16005, relatando “Choque frontal, capotamento, ferimento 

em língua, queixa dor....” (Num. 8171806), em data contemporânea ao 

acidente noticiado na inicial. Outrossim, o dano decorrente foi efetivamente 

comprovado mediante laudo pericial subscrito pelo perito judicial, Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, informando estabelecer nexo causal entre a lesão 

apresentada e o acidente narrado, bem como a existência de 

incapacidade leve (25%) em estrutura crânio facial (100%), conforme 

tabela emitida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP. Nesse 

sentido é o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO – DPVAT – NEXO CAUSAL ENTRE O 

ACIDENTE E O DANO – COMPROVAÇÃO – INVALIDEZ PERMANENTE 

ATESTADA EM LAUDO PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO. 

Evidenciando-se a ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o 

dano, bem como a incapacidade permanente do apelado por decorrência 

do sinistro, demonstrado o direito ao percebimento do seguro DPVAT. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)” “PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1007016-52.2018.8.11.0041APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS APELADO: LUCENIRA JOSE DOS SANTOS DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A 

INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA 

NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO 

PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS – 

CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por 

invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora 

deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários 

advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A quantia definida na 

sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não 

comporta alteração. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o 

Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, 

levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)” “PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1014107-96.2018.8.11.0041APELANTE: HELDER NUNES SIQUEIRA 

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA 

– MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA PELA SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS E 

EM SÚMULAS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA 

MANTIDA NESSE PONTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE 
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PROVIDO. Nas indenizações do seguro DPVAT, a correção monetária 

incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo nº. 1.483.620/SC e 

Súmula nº. 580 do STJ), e os juros de mora são devidos a partir da citação 

(REsp Repetitivo nº. 1.098.365/PR e Súmula nº. 426 do STJ). Se o valor 

fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, 

deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna o desempenho do 

profissional. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 

01/02/2019)” “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – 

HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - 

RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados 

quando fixados em valor irrisório. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 

20/02/2019)” Logo, o requerente comprovou a sequela de caráter 

permanente decorrente de acidente de veículo automotor. Portanto, reputo 

satisfeitos os requisitos legais para a concessão da indenização, 

mediante prova documental, em observância ao disposto na Lei nº 

6.194/74. Por fim, o valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. Dispositivo Isto posto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado por Felipe Augusto Oliveira Porta, representado por sua 

genitora Karolina Oliveira Gouvêia em face de Porto Seguro CIA. de 

Seguro e CIA., na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) e 

condeno a respectiva seguradora ao pagamento de indenização por 

invalidez no valor de R$3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais), acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da data do 

evento danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da citação, 

conforme Súmula 426 do STJ. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar em litigância de má-fé, haja vista não 

restar comprovada a intenção emulativa. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em R$2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, 

nos moldes do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, sobretudo em 

face da baixa complexidade da causa, fato que abreviou o labor 

profissional. Transitada em julgado e inexistindo pleito executório, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Todavia, 

havendo requerimento expresso do credor, antes do decurso do prazo de 

remessa dos autos ao arquivo, intime-se o executado para pagar o débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, 

advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem como que, transcorrido o prazo 

para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

oferecimento de impugnação, independentemente de penhora ou nova 

intimação (CPC, art.525). Havendo o pagamento voluntário, antes de 

iniciada a execução, expeça-se alvará em favor do credor ou causídico 

constituído, com poderes especiais para o ato, mediante prévio 

cumprimento do disposto no artigo 450, §3º, da CNGC, com subsequente 

baixa e arquivamento dos autos. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 17 de 

fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002708-19.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL KUVIATOSZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerente para apresentar as contrarrazões ao recurso de 

Apelação Id 19773734.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005954-23.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO HADDAD FRANCO DALIA OAB - MT8694-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça, INTIMO as partes, através de seus respectivos advogados para 

manifestarem nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entenderem de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001292-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIO ALVES SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça, INTIMO as partes, através de seus respectivos advogados para 

manifestarem nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entenderem de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000392-33.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONEIDE MULLER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO KERBES OAB - SC43587 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n º 

1000392-33.2017.8.11.0037 Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos 

Morais Requerente: Fernando Luis de Oliveira Requerida: Oneide Muller 

Vistos etc. Intimem-se as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as objetivamente, em 15 (quinze) dias. 

Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (CPC, art.354-357). Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 27 de 

fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001050-52.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA GENUINO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001050-52.2020.8.11.0037. AUTOR(A): NEUSA GENUINO FERREIRA REU: 

SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, 

art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum. 

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de 

conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência. Cite-se a parte ré para comparecer à audiência 

designada, com a advertência expressa de que o prazo para contestar 

será contado nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem 

como que, se não contestar a ação, caso não haja composição, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, 

§4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou 
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mediação não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. No ato da 

intimação as partes devem ser advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição será sobremaneira 

facilitada se, por ocasião da realização da sessão de conciliação, já existir 

nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em analogia à Recomendação 

Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do Conselho Nacional de 

Justiça, determino, desde logo, a realização de prova pericial médica. 

Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em 

ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com endereço profissional na 

Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às 

partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos 

moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos 

honorários periciais devidos ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em 

face do grau de especialidade do profissional e a peculiaridade da 

ausência de aceitação de nomeação dos médicos locais (Agravo de 

Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ - 202 – Comarca de Primavera 

do Leste). Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário da justiça 

gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar com o 

pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme artigo 2º, 

§3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de 

Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para depositar em 

juízo, em 5 (cinco) dias), o valor correspondente aos honorários periciais, 

na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo Civil, valor que lhe será 

restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita seja sucumbente, 

hipótese em que o Juiz determinará a expedição de certidão em favor do 

médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De posse da certidão, o 

profissional perito deverá executar o Estado, por meio da justiça, para o 

recebimento dos honorários fixados pelo magistrado. O pagamento dos 

honorários periciais será efetuado após o término do prazo para 

manifestação das partes sobre o laudo e eventual prestação de 

esclarecimentos, acaso solicitados. O perito nomeado deverá formalizar o 

requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua qualificação e o 

número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) o endereço 

profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver impedimentos à 

sua atuação profissional; d) a área de atuação, destacando sua 

especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção 

da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo e diligência, 

usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, 

inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não receber do 

beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais. O 

descumprimento das obrigações elencadas importará na substituição do 

perito e na perda do direito à remuneração, com devolução de eventual 

valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá conter: I - a 

exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou científica realizada 

pelo perito; III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e 

demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área 

do conhecimento da qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os 

quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério 

Público. No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em 

linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas 

conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, 

bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou 

científico do objeto da perícia. Para o desempenho de sua função, o perito 

e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. 

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo, nos termos do 

artigo 477 do Código de Processo Civil. As partes terão ciência da data e 

do local indicados pelo perito para ter início a produção da prova. 

Intimem-se as partes para comparecerem na data e local designado. 

Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o prazo, designe-se audiência 

no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado os quesitos apresentados 

pelas partes. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 28 de fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001042-75.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIENE DO CARMO MIGUEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001042-75.2020.8.11.0037. AUTOR(A): JOSIENE DO CARMO MIGUEL 

REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais 

(CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito 

comum. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o 

prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de 

Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja 

composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos 

moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de 

conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. 

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição 

será sobremaneira facilitada se, por ocasião da realização da sessão de 

conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em 

analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, determino, desde logo, a realização de 

prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com 

endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, 

Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos ao médico em 

R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade do 

profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos 

médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ - 

202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 
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nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 28 de fevereiro de 

2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001048-82.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO WAGNO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Vistos etc. Preenchidos os requisitos 

legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito 

comum. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o 

prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de 

Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja 

composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos 

moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de 

conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. 

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição 

será sobremaneira facilitada se, por ocasião da realização da sessão de 

conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em 

analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, determino, desde logo, a realização de 

prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com 

endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, 

Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos ao médico em 

R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade do 

profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos 

médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ - 

202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 28 de fevereiro de 

2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000721-40.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRAFF, SERAMIN E CIA LTDA - EPP (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MARCIO ROMAGNOLI (REU)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça através de guia de arrecadação, nos termos do art. 4º do 

Provimento 07/2017-CGJ (publicado no DJE 10041), a qual deverá ser 

apresentada nos autos, no prazo de 10 dias, bem como intimar da decisão 

do Id 29108962.

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1006954-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER LAZZARI (AUTOR(A))

VALMOR PAULO LAZZARI (AUTOR(A))

TAISSA MONIKE LAZZARI (AUTOR(A))

KLEITON LAZZARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT9381-O (ADVOGADO(A))

KLEITON LAZZARI OAB - MT0008727A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA (REU)

MOVEIS ROMERA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300-O (ADVOGADO(A))

BRUNA BATISTELLA OAB - RS100823 (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Intimo a parte autora para apresentar contrarrazões de 

Apelação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000625-25.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA BRAGA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Renovo a intimação para a parte autora a efetivar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça através de guia de arrecadação, nos termos 

do art. 4º do Provimento 07/2017-CGJ (publicado no DJE 10041), a qual 

deverá ser apresentada nos autos, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001546-81.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. J. S. S. (REQUERENTE)

B. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. V. C. L. -. M. (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça através de guia de arrecadação, nos termos do art. 4º do 

Provimento 07/2017-CGJ (publicado no DJE 10041), a qual deverá ser 

apresentada nos autos, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001169-47.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CESAR JARDIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARI RODRIGUES OAB - MT0012990A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA RECALDE CAMARGO (REU)

 

Intimo a parte requerente para se manifestar em relação ao decurso de 

prazo da parte requerida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007079-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO SOUSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1007079-89.2018.8.11.0037 - PJE Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: 

Romário Sousa dos Santos Requerida: Porto Seguro CIA. de Seguro e CIA. 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) 

c/c Indenização por Danos Morais, proposta por Romário Sousa dos 

Santos em face de Porto Seguro CIA. de Seguros e CIA., objetivando o 

recebimento de seguro por invalidez permanente decorrente de acidente 

de veículo. Aduz o requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na 

data de 15 de agosto de 2018, quando trafegava com uma motocicleta, 

pela BR 070. Afirma, outrossim, que em razão da gravidade do acidente e 

das lesões sofridas, foi acometido por invalidez permanente. A petição 

inicial foi instruída com documentos. Formada a angularidade da relação 

jurídica processual, o requerido contestou a ação, arguindo, em preliminar, 

a necessidade de alteração do polo passivo para a Seguradora Líder, bem 

como a ausência da realização de pedido administrativo de forma regular. 

No mérito, aponta a falta de nexo de causalidade entre a invalidez e o 

acidente noticiado, bem como que o valor indenizatório deve ser aplicado 

de acordo com a necessidade da lesão (Num. 18215097). Perícia médica 

inclusa (Num. 20394867). As partes manifestaram quanto ao laudo pericial 

(Num. 21008565 e Num. 20884705). Formalizados os autos, vieram 

conclusos para sentença. das preliminares Do requerimento administrativo 

A parte autora comprovou nos autos o regular requerimento administrativo 

(Num. 16098385), sendo desnecessária a conclusão do respectivo 

indeferimento. Diante disso, insta consignar que a contestação ofertada 

denota, indubitavelmente, uma pretensão resistida. Portanto, acolher a 

preliminar, extinguindo o processo sem julgamento de mérito, implica em 

retardar a análise da lide que, evidentemente, retornará ao Poder 

Judiciário. Destarte, rejeito a preliminar arguida. da alteração do polo 

passivo da ação Não há que se falar em alteração do polo passivo pela 

Seguradora Líder, tendo em vista a viabilidade jurídica do acionamento 

judicial de qualquer das seguradoras regularmente estabelecidas no país, 

sem vinculação específica a determinada seguradora, consoante 

jurisprudência pacífica. Destarte, rejeito a preliminar arguida. do mérito A 

questão controvertida cinge-se ao preenchimento das exigências legais 

para a concessão da indenização vindicada. Considerando a sentença 

como exercício indutivo, mister a fixação das premissas para posterior 

conclusão do silogismo. Assim, temos que faz jus à indenização por 

invalidez permanente decorrente de acidente de veículo quem preencher 

as exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

comprovar o acidente automotor em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 

6.194/1974); II – comprovar o dano decorrente, consistente na invalidez 

permanente, isto é, a lesão de caráter permanente (art.3º, caput, c/c 

art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); III – o grau da invalidez para efeito de 

graduação: permanente em total ou parcial - esta última subdividida em 

parcial completa e incompleta, a ser verificada conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito. 

Fixadas as premissas, a análise do material probatório denota a 

pertinência do direito material. Com efeito, há nos autos de Ficha de Pronto 

Atendimento Municipal nº149237, confeccionado em data contemporânea 

ao acidente noticiado na inicial. Outrossim, o dano decorrente foi 

efetivamente comprovado mediante laudo pericial subscrito pelo perito 

judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, informando estabelecer nexo causal 

entre a lesão apresentada e o acidente narrado, bem como a existência de 

incapacidade intensa (75%) em joelho esquerdo (75%), conforme tabela 

emitida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP. Nesse 

sentido é o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO – DPVAT – NEXO CAUSAL ENTRE O 

ACIDENTE E O DANO – COMPROVAÇÃO – INVALIDEZ PERMANENTE 

ATESTADA EM LAUDO PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO. 

Evidenciando-se a ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o 

dano, bem como a incapacidade permanente do apelado por decorrência 

do sinistro, demonstrado o direito ao percebimento do seguro DPVAT. 
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NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)” “PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1007016-52.2018.8.11.0041APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS APELADO: LUCENIRA JOSE DOS SANTOS DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A 

INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA 

NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO 

PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS – 

CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por 

invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora 

deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários 

advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A quantia definida na 

sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não 

comporta alteração. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o 

Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, 

levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)” “PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1014107-96.2018.8.11.0041APELANTE: HELDER NUNES SIQUEIRA 

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA 

– MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA PELA SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS E 

EM SÚMULAS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA 

MANTIDA NESSE PONTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO .Nas indenizações do seguro DPVAT, a correção monetária 

incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo nº. 1.483.620/SC e 

Súmula nº. 580 do STJ), e os juros de mora são devidos a partir da citação 

(REsp Repetitivo nº. 1.098.365/PR e Súmula nº. 426 do STJ). Se o valor 

fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, 

deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna o desempenho do 

profissional. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 

01/02/2019)” “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – 

HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - 

RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados 

quando fixados em valor irrisório. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 

20/02/2019)” Logo, o requerente comprovou a sequela de caráter 

permanente decorrente de acidente de veículo automotor. Portanto, reputo 

satisfeitos os requisitos legais para a concessão da indenização, 

mediante prova documental, em observância ao disposto na Lei nº 

6.194/74. Destarte, o valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. Por outro lado, com relação ao dano moral, a 

caracterização pressupõe abalo acentuado no patrimônio imaterial do 

indivíduo, com violação significativa aos direitos da personalidade, sob 

pena de conversão de simples situações incômodas em atos ilícitos 

passíveis de reparação pecuniária, com a instalação efetiva da indústria 

do dano moral. Como dito, a caracterização da mácula moral deve ser 

apreciada com parcimônia, com o reconhecimento do dano em casos que 

demonstrem inegável eficácia lesiva. Em verdade, o dano moral demanda a 

gravidade da violação ao patrimônio imaterial. O caso dos autos não 

reflete qualquer dano relevante advindo da conduta, em especial porque 

não demonstrado o dano acentuado capaz de ensejar reparação dessa 

natureza. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PARCIALMETE PROCEDENTE o 

pedido formulado por Romário Sousa dos Santos em face de Porto Seguro 

CIA. de Seguros e CIA., na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) e condeno a respectiva seguradora ao pagamento de 

indenização por invalidez no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte cinco centavos), acrescidos de correção 

monetária (INPC) a contar da data do evento danoso e juros moratórios 

legais (CC, art.406) a partir da citação, conforme Súmula 426 do STJ e 

indeferindo o pedido de dano moral JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 

Fixo a verba honorária em 15% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. 

Vencido parcialmente 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, nos moldes do artigo 98, §3º, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado e inexistindo pleito executório, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Todavia, 

havendo requerimento expresso do credor, antes do decurso do prazo de 

remessa dos autos ao arquivo, intime-se o executado para pagar o débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, 

advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem como que, transcorrido o prazo 

para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

oferecimento de impugnação, independentemente de penhora ou nova 

intimação (CPC, art.525). Havendo o pagamento voluntário, antes de 

iniciada a execução, expeça-se alvará em favor do credor ou causídico 

constituído, com poderes especiais para o ato, mediante prévio 

cumprimento do disposto no artigo 450, §3º, da CNGC, com subsequente 

baixa e arquivamento dos autos. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 13 de 

fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004027-51.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DAVI CERUTTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCIANO DE SOUZA CAMARGO (REU)

 

Intimo a parte requerente para no prazo de 15(quinze) dias se manifestar 

nos autos, requerendo o que entender oportuno.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000641-18.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ONEPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO(A))

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS GUSMAO FERNANDES JUNIOR - ME (REU)

 

Intimo a parte requerente para no prazo de 15(quinze) dias impugnar a 

contestação.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001440-22.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FILIPI CORDEIRO JACOMO OAB - GO45635-O (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO OAB - GO6222-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA HARUMI WAKAY DA SILVA OAB - GO29924 

(ADVOGADO(A))

CASSIA CRISTINA HIRATA OAB - PR18713 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMFIL PIATKOV FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO CARGNELUTI PIT OAB - MT11842/O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 
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comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003343-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAVEMAPRI COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT9645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar 

sobre a petição id. 30626954, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000892-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAQPAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT9502-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL OAB - MT12507-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA L. F. CASSIANO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000892-65.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: MAQPAR DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA EXECUTADO: ANA MARIA L. F. 

CASSIANO - ME Vistos. Ante a devolução do A.R., intime-se a parte 

executada para informar os dados bancários para devolução do seu 

dinheiro. Sem manifestação, arquivem-se os autos. Cumpra-se. 

PRIMAVERA DO LESTE, 13 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000602-21.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSMARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANETE FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT12726/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS SIMAO FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000602-21.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: JOSMARIO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: DOUGLAS SIMAO FERREIRA Vistos. Intime-se a 

parte autora, por edital, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, nos termos do artigo 275, 

§2º, do Código de Processo Civil. Após, manifeste-se a parte requerida 

sobre o abandono da ação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 09 de 

janeiro de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000309-51.2016.8.11.0037

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:

PAULO GASPAR MARQUES CARDOSO (EXECUTADO)

JULIO CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a certidão do Oficial de 

Justiça no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004997-51.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANCELMO DE SOUSA (REQUERIDO)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, efetuar o pagamento de complementação de 

diligência nos valores constantes na certidão do oficial de justiça, no ID. 

30427376.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005526-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE MICHELS OAB - SC6595 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEDERSON VICENTINI (REQUERIDO)

COMERCIO DE CEREAIS SAO PEDRO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1005526-07.2018.8.11.0037 

REQUERENTE: BUNGE ALIMENTOS S/A REQUERIDO: COMERCIO DE 

CEREAIS SAO PEDRO LTDA - EPP, CLEDERSON VICENTINI Vistos. Defiro o 

pedido retro. Cumpra-se conforme requerido. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 18 de fevereiro de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004761-02.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WANTONI RAFAEL MOURA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CAMPOSTRINI PAIXAO OAB - ES14574 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO COUTO DE OLIVEIRA SOUTO OAB - RS27622 

(ADVOGADO(A))

RICARDO QUASS DUARTE OAB - SP195873-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004761-02.2019.8.11.0037. AUTOR(A): WANTONI RAFAEL MOURA 

SILVA RÉU: GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA. Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS, ESTÉTICOS E 

MORAIS movida por WANTONI RAPAEL MOURA em face de GRUNENTHAL 

DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA, ambos qualificados nos autos. 

Analisando a petição inicial, observo que foram preenchidos os requisitos 

mínimos exigidos pela lei, de modo que recebo a exordial, nos termos dos 

artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Cite-se a parte 

requerida, para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal. Caso 

seja apresentada contestação, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de quinze dias úteis, apresente impugnação à contestação. 

Ressalte-se que, de acordo com o artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, 

a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, 

inclusive, no curso do processo e não somente na audiência inicial. Assim, 

em respeito à primazia da autocomposição, designo audiência de 

conciliação para o dia 07 de novembro de 2019, às 15h20min, a ser 

realizada pelo conciliador, na sede do Fórum desta Comarca. Conste no 

mandado que a parte requerida deverá encaminhar representante com 

poderes para transigir. Consigne-se que o não comparecimento 

injustificado da autora ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, §8º, do 

CPC). Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 324 de 530



para comparecerem na audiência designada, não havendo advogado 

constituído, intime-se pessoalmente. Defiro o pedido da gratuidade da 

assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 14 de agosto de 2019. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007388-76.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO FRANCISCO BARUFFI (EXECUTADO)

NATHALIA MARIA BARUFFI (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para comprovar a distribuição da Carta Precatória 

no prazo de 15( quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004288-84.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI WARKEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES OAB - MT0019758A 

(ADVOGADO(A))

ARI RODRIGUES OAB - MT0012990A (ADVOGADO(A))

BRUNA CRISTINA HEPP RODRIGUES OAB - MT0016700A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO CALMENCINC (REQUERIDO)

ERMELINDA PIRES CALMENCINC (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004288-84.2017.8.11.0037. REQUERENTE: NELCI WARKEN REQUERIDO: 

CLAUDIO CALMENCINC, ERMELINDA PIRES CALMENCINC Vistos. 

Analisando os autos, verifico que o pedido de ID nº 11831023 foi 

analisado no ID nº 15133851, de modo que deixo de apreciar referido 

pleito, vez que deveria ser alegada em via recursal adequada ante a 

irresignação em relação à decisão. Sem prejuízo, considerando a 

intimação de ID nº 26704893, reitere-se a intimação da parte autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, bem como 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

venham os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 24 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001209-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO SOARES FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1001209-63.2018.8.11.0037 

RAIMUNDO SOARES FILHO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por 

RAIMUNDO SOARES FILHO em face do PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados nos autos. No ID nº 

28026102, a parte executada procedeu com a quitação do débito. No ID nº 

28124012, a parte exequente requer a expedição de alvará para 

levantamento dos valores. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda. Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo 

Civil elenca as formas de extinção da execução, contemplando, em seu 

inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, quando o devedor 

satisfaz a obrigação. Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA 

A AÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Após certificado o trânsito em julgado, expeça-se alvará para 

levantamento dos valores depositados em favor da parte exequente, 

conforme requerido (ID nº 28124012). Em seguida, nada mais sendo 

requerido arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

24 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002950-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1002950-41.2018.8.11.0037 

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada 

por RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA em face do PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados nos 

autos. No ID nº 29854535, a parte executada procedeu com a quitação do 

débito. No ID nº 30433025, a parte exequente requer a expedição de 

alvará para levantamento dos valores. É a síntese do relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que houve o 

cumprimento da obrigação objeto desta demanda. Com efeito, o artigo 924 

do Código de Processo Civil elenca as formas de extinção da execução, 

contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, 

quando o devedor satisfaz a obrigação. Ante o exposto, JULGO, POR 

SENTENÇA, EXTINTA A AÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Após certificado o trânsito em julgado, 

expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados em favor da 

parte exequente, conforme requerido (ID nº 30433025). Em seguida, nada 

mais sendo requerido arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 24 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000792-47.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1000792-47.2017.8.11.0037 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: TIAGO SILVA DOS 

SANTOS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada 

por BANCO BRADESCO em face de TIAGO SILVA DOS SANTOS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. No ID nº 13407114, houve a 

homologação do acordo e suspensão do feito até o cumprimento integral 

da obrigação. No ID nº 19379643, manifestação da parte autora 

informando o descumprimento do acordo e requerendo o prosseguimento 

feito. No ID nº 20254288, as partes realizaram nova composição amigável 

nos autos e pugnaram pela homologação do acordo e a suspensão do 

feito até a liquidação final da dívida. É a síntese do relatório. Fundamento e 

decido. Analisando os autos, verifico que houve novo acordo entre as 
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partes litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as 

quais estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto 

jurídico perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela 

homologação do acordo e, em consequência, requerem a suspensão e a 

posterior extinção do feito. Assim sendo, como as partes apresentaram ao 

juízo solução pacificadora para o litígio e sendo direito transigível, devida é 

a homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO o ACORDO 

entabulado no ID nº 20254288, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se 

for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta decisão. 

Determino a suspensão do processo até o cumprimento da obrigação, nos 

termos dos artigos 313, II, 921, I e 922, todos do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo, intimem-se as partes para informarem se o acordo foi 

integralmente cumprido. Após certifique-se e concluso para extinção. 

Intimem-se. Primavera do Leste/MT, 24 de março de 2020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004947-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI ANGELA SAMPAIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª  VARA SENTENÇA 

1004947-59.2018.8.11.0037 MARLI ANGELA SAMPAIO PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

em face de MARLI ANGELA SAMPAIO, bem como de PAGAMENTO 

VOLUNTÁRIO DA CONDENAÇÃO devida por PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA à autora MARLI ANGELA SAMPAIO, 

devidamente qualificados nos autos. No ID nº 24348249, a seguradora 

executada procedeu com a quitação da condenação, conforme sentença 

proferida no ID nº 22155754. No ID nº 27569183, julgamento da apelação, 

condenando a autora ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) 

sobre o valor corrigido da causa por litigância de má-fé, assim como a 

inversão dos honorários advocatícios estipulados na sentença, em favor 

da seguradora. No ID nº 28064375, manifestação da seguradora 

requerendo o cumprimento da sentença, em relação a multa e aos 

honorários invertidos em sede de apelação, informando o valor atualizado 

devido. No ID nº 28770375, a parte autora requer a expedição de alvará 

para levantamento dos valores pagos conforme ID nº 24348249. No ID nº 

28851768, manifestação da parte autora comprovando o pagamento da 

multa e dos honorários determinados no acórdão. É a síntese do relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que houve o 

cumprimento integral da obrigação por ambas partes, tendo em vista que a 

seguradora pagou a condenação da sentença e a parte autora liquidou a 

multa e os honorários fixados em sede de apelação. Com efeito, o artigo 

924 do Código de Processo Civil elenca as formas de extinção da 

execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, 

qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação. Ante o exposto, 

JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A AÇÃO, com fundamento no artigo 

924, II, do Código de Processo Civil. Após certificado o trânsito em julgado, 

expeçam-se os respectivos alvarás, sendo os valores depositados no ID 

nº 24348249 em favor da parte autora, conforme dados indicados no ID nº 

28770375, e os valores pagos no ID nº 28851768 em favor da 

seguradora, conforme dados bancários indicados no ID nº 28064375. Em 

seguida, nada mais sendo requerido arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 24 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007219-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MONSANTO DO BRASIL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO OAB - SP363392 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO DEFENTE NETO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI OAB - MT9373-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1007219-26.2018.8.11.0037 

AUTOR(A): MONSANTO DO BRASIL LTDA REU: MARIO DEFENTE NETO 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por MONSANTO DO 

BRASIL LTDA em face de MARIO DEFENTE NETO, ambos devidamente 

qualificados nos autos. No ID nº 30508623, as partes realizaram 

composição amigável nestes autos e pugnaram pela homologação do 

acordo e a suspensão do feito até a liquidação final da dívida. É a síntese 

do relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que 

houve acordo entre as partes litigantes, devidamente representadas por 

seus procuradores, as quais estabelecem parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela qual 

pugnam pela homologação do acordo e, em consequência, requerem a 

suspensão e a posterior extinção do feito. Assim sendo, como as partes 

apresentaram ao juízo solução pacificadora para o litígio e sendo direito 

transigível, devida é a homologação por ato judicial. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o ACORDO acima entabulado, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins 

executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta 

decisão. Determino a suspensão do processo até o cumprimento da 

obrigação, nos termos dos artigos 313, II, 921, I e 922, todos do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo, intimem-se as partes para informarem 

se o acordo foi integralmente cumprido. Sem prejuízo, considerando que 

as partes realizaram composição amigável, determino o cancelamento da 

audiência de instrução e julgamento designada conforme Id nº 29974262. 

Após certifique-se e concluso para sentença. Intimem-se. Primavera do 

Leste/MT, 24 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000313-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOCASTA APARECIDA LOURENCETTE (EMBARGANTE)

JESSICA APARECIDA LOURENCETTE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE TOMAZETTI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000313-20.2018.8.11.0037. EMBARGANTE: JOCASTA APARECIDA 

LOURENCETTE, JESSICA APARECIDA LOURENCETTE EMBARGADO: 

VIVIANE TOMAZETTI Vistos. Considerando as Portarias-Conjunta nº 247 e 

nº 249, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso, redesigno nova audiência de conciliação para o dia 18 de junho 

de 2020, às 15h00min, a ser realizada pelo conciliador na sala de 

conciliação, na sede do fórum. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003983-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE SOLIMAN GROHS (EXECUTADO)

DELSON ALCENO GROHS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1003983-03.2017.8.11.0037 BANCO 
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BRADESCO DELSON ALCENO GROHS e outros Vistos. Ante a 

impossibilidade de citar a parte executada ELIANE pessoalmente cite-a, via 

edital com prazo de 20 (vinte) dias para que se considere realizada a 

citação, nos termos do artigo 256 e 257, III, ambos do Código de Processo 

Civil. Após, em caso de inércia da parte executada no prazo previsto no 

artigo 335 do Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor 

Público atuante na comarca, como curador especial, em consonância com 

o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual 

deverá ser intimada desta decisão. Em seguida, dê-se vista dos autos a 

parte exequente para se manifestar, no prazo legal. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 24 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002613-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA MARIA PEREIRA MICHELON (EXECUTADO)

JOSE ALECIO MICHELON (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002613-86.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: JOSE ALECIO MICHELON, 

MARCIA MARIA PEREIRA MICHELON Vistos. Defiro o requerimento de ID nº 

27452164 e, em consequência a penhora e avaliação dos imóveis 

registrados no CRI desta Comarca, sob as matrículas nº 15.222 e 15.223, 

bem como a intimação dos credores preferenciais, se existentes, para que 

se manifestem nos autos. Após a avaliação, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido prazo, certifique-se o 

necessário e voltem os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 24 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006145-68.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO GONCALVES DE CARVALHO (REU)

M.G. DE CARVALHO E CARVALHO LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1006145-68.2017.8.11.0037 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: M.G. 

DE CARVALHO E CARVALHO LTDA, HUGO GONCALVES DE CARVALHO 

Vistos. Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a 

conversão da ação para Cumprimento de Sentença. Intime-se a parte 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do 

débito reivindicado devidamente atualizado, sob pena de acréscimo de 

multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos 

termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e de imediata expedição 

de mandado de avaliação e penhora. Em caso de não pagamento, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, nos termos do artigo 523, 

§3°, do Código de Processo Civil, devendo intimar a parte executada 

imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 272 e 273 do Código 

de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de março de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003088-42.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEJANIRA CARVALHO DA CHAGA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para requerer o que de direito no prazo de 15( 

quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002905-03.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE VICENTE CORADINI (EXECUTADO)

HILDEBRANDO GILMAR CORADINI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1002905-03.2019.8.11.0037 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 

EXECUTADO: JORGE VICENTE CORADINI, HILDEBRANDO GILMAR 

CORADINI Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL ajuizada por SICREDI VALE DO CERRADO em face de 

ORGE VICENTE CORADINI e HILDEBRANDO GILMAR CORADINI, ambos 

devidamente qualificados nos autos. No ID nº 25678150, as partes 

realizaram composição amigável nestes autos e pugnaram pela 

homologação do acordo e a suspensão do feito até a liquidação final da 

dívida. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, 

verifico que houve acordo entre as partes litigantes, devidamente 

representadas por seus procuradores, as quais estabelecem parâmetros 

para a resolução completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, 

razão pela qual pugnam pela homologação do acordo e, em consequência, 

requerem a suspensão e a posterior extinção do feito. Assim sendo, como 

as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora para o litígio e 

sendo direito transigível, devida é a homologação por ato judicial. Ante o 

exposto, HOMOLOGO o ACORDO entabulado no ID nº 25678150,, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de 

título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos 

parte integrante desta decisão. Determino a suspensão do processo até o 

cumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 313, II, 921, I e 922, 

todos do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, intimem-se as 

partes para informarem se o acordo foi integralmente cumprido. Sem 

prejuízo, intime-se a parte exequente para se manifestar sobre petição de 

ID 30287405. Após certifique-se e concluso para sentença. Intimem-se. 

Primavera do Leste/MT, 24 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003437-74.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEIBUN OGUIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELZA HATSUE OGUIDO OAB - 851.298.521-68 (REPRESENTANTE)

FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA OAB - MT8625/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003437-74.2019.8.11.0037. REQUERENTE: SEIBUN OGUIDO 

REPRESENTANTE: ELZA HATSUE OGUIDO REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos. Da análise dos autos, verifico que houve equivoco no 

lançamento do despacho anterior, razão pela qual chamo o feito à ordem 

para tornar sem efeito o despacho de ID nº 28256833. Outrossim, 

considerando que a parte requerente alega que os documentos juntados 
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pelo requerido nos IDs nº 24040898/91040912 não são os SLIPS/XER 712, 

mas sim extratos confeccionados pelo próprio banco requerido para 

apresentação neste feito, intime-se a parte requerida para de manifestar, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 10 do Código de Processo 

Civil. Decorrido o prazo, concluso para análise. Certifique-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001178-72.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO WILSON MARTINS OAB - MT0005858S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAETTO VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001178-72.2020.8.11.0037. REQUERENTE: MARCELINO PEREIRA 

REQUERIDO: PAETTO VEICULOS LTDA, GOVESA ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA Vistos. Analisando a petição inicial, observo que 

foram preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, de modo que 

recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de 

Processo Civil. Citem-se as partes requeridas para, querendo, 

apresentarem contestação, no prazo legal. Caso sejam apresentadas 

contestações, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, apresente impugnação à contestação. Ressalte-se que, de 

acordo com o artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no 

curso do processo e não somente na audiência inicial. Assim, em respeito 

à primazia da autocomposição, designo audiência de conciliação para o 

dia 18/06/2020, às 15h20min, a ser realizada pelo conciliador, na sede do 

Fórum desta Comarca. Conste no mandado que os requeridos deverão 

encaminhar representante com poderes para transigir. Consigne-se que o 

não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado (art.334, §8º, do CPC). Intimem-se as partes, na pessoa de seus 

respectivos advogados, para comparecerem na audiência designada, não 

havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. Esclareço que a 

dispensa da audiência de conciliação ou mediação ocorre, apenas, se 

ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual, conforme previsão do artigo 334, §4º, I, do 

Código de Processo Civil. Defiro o pedido da gratuidade da assistência 

jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002691-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. DIAS & CRUZ LTDA - ME (REU)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002691-80.2017.8.11.0037. AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO REU: D. DIAS & CRUZ LTDA - ME Vistos. Trata-se de AÇÃO 

MONITÓRIA ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO 

CERRADO em face de D. DIAS & CRUZ LTDA - ME, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Alega, em síntese, que é credor dos requeridos na 

importância de R$ 13.705,01 (treze mil setecentos e cinco reais e um 

centavo), representado pela Proposta de Abertura de Conta de depósito e 

adesão a produtos e serviços - Pessoa Jurídica (ID nº 8721909). 

Despacho inicial no ID nº 8762165, recebendo a exordial e determinando a 

citação para pagamento do débito e oposição de embargos à ação 

monitória, no prazo legal. No ID nº 22449838, edital de citação da parte 

requerida. Citada por edital, nomeou-se curador especial a requerida, 

oportunidade em que apresentou contestação por negativa geral (ID nº 

28711680), pugnando pela improcedência da ação em todos os seus 

termos. É o breve relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser 

consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação 

probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade 

processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide. O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Quanto ao direito, estabelece o artigo 700 do Código de Processo Civil que 

“A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em 

prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do 

devedor capaz”. Dispõe, ainda, o Código de Processo Civil, em seu artigo 

373, I e II, que, quanto ao ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o 

fato constitutivo de seu direito e, ao réu, os fatos modificativos, 

impeditivos ou extintivos do direito do autor. No caso em análise, o 

requerente demonstrou o fato constitutivo de seu direito, vez que, em 

sede de ação monitória, desincumbiu-se de seu ônus probatório mediante 

a apresentação de “início de prova de escrita”, o que ocorreu mediante 

Proposta de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e 

Serviços - Pessoa Jurídica (ID nº 8721909), o qual constitui documento 

hábil a instruir a ação monitória. Nesse sentido: AÇÃO MONITÓRIA. 

CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. GRÃOS 

DE SOJA. BEM FUNGÍVEL. PRODUÇÃO OFERECIDA COMO GARANTIA A 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. 

IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. 

RECURSO DO RÉU PREJUDICADO. 1. Hipótese em que produtor agrícola 

ajuizou ação monitória com o objetivo de constituir crédito em seu 

benefício, com suporte no descumprimento da obrigação de pagar, 

assumida pelo comprador, em virtude da venda de soja. 2. O negócio de 

venda de grãos não pode ser atingido pelos efeitos do contrato de 

financiamento celebrado com instituição financeira, garantido pela 

produção desse mesmo bem fungível, no caso de o produtor agrícola 

colher grãos suficientes para cumprir a obrigação assumida perante o 

adquirente da soja e para satisfazer a garantia prestada à instituição 

financeira. 3. Por se tratar de bem fungível, o fato de ter celebrado ambos 

os negócios jurídicos de forma concomitante, não interfere, isoladamente, 

na obrigação de entregar os grãos ao adquirente, notadamente no caso 

em que o produto foi regularmente entregue. Assim, não há fundamento 

idôneo apto a justificar a exceção de contrato não cumprido suscitada 

pelo adquirente do produto. 4. Apelação interposta pelo autor parcialmente 

provida para constituir título judicial em favor do autor. Recurso interposto 

pelo réu prejudicado. De outro lado, conforme salientado supra, o ônus 

probatório recai sobre a parte requerida, incumbindo a esta, nos termos do 

artigo 373, II, do Código de Processo Civil, comprovar suas alegações e, 

por conseguinte, desconstituir a força monitória do documento 

apresentado pelo autor, o que não restou demonstrado no vertente caso. 

Assim, considerando as lições colimadas, o pedido do autor merece 

acolhimento, devendo o título em que se funda a ação ser revestido de 

força executiva. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

monitória nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 

13.705,01 (treze mil setecentos e cinco reais e um centavo), a ser 

devidamente corrigido e atualizado monetariamente acrescido de juros 

legais de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data da citação da parte 

requerida. CONDENO, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais. Sem honorários advocatícios, visto que não são 

devidos honorários de sucumbência à Defensoria Pública, nos termos da 

redação dada pela Emenda Constitucional 80/14 ao artigo 134, caput, da 
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Constituição Federal. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER - HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE POR 

FORÇA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 - PRERROGATIVAS DA 

MAGISTRATURA - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO A partir da 

Emenda Constitucional 80/14, em relação à Defensoria Pública deve-se 

adotar o mesmo entendimento de que não são devidos honorários 

advocatícios, mesmo porque pela nova redação do art. 134, caput, a 

instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita 

(fls. 208). 2. No Recurso Especial, aduziu-se violação dos arts. 4o, XXI da 

LC 80/1994 e 20, § 4o do CPC, sustentando, em síntese, que são devidos 

honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. 3. Sem 

contrarrazões (fls. 242), o Recurso Especial foi admitido na origem. 4. É o 

relatório do essencial. 5. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem 

consignou: Como bem explanado na decisão monocrática agravada, por 

força do contido na emenda constitucional 80/2014, foram conferidos à 

Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não sendo possível, 

portanto, a condenação da agravada em honorários advocatícios. Diante 

do exposto, desprovejo o agravo regimental (fls. 212). 6. Verifica-se que a 

questão em discussão foi dirimida pela Corte de origem com base em 

fundamentação exclusivamente constitucional, motivo pelo qual é inviável 

a alteração do decisum em Recurso Especial, sob pena de usurpação da 

competência da Suprema Corte. 7. Ante o exposto, nega-se provimento ao 

Recurso Especial do particular. 8. Publique-se. Intimações necessárias. 

Brasília (DF), 04 de junho de 2018. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO 

MINISTRO RELATOR (STJ - REsp: 1566290 MT 2015/0283451-6, Relator: 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 

08/06/2018). RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – 

DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE 

TRIBUNAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Com o 

advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, à Defensoria Pública foram 

estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão 

pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência. (TJ-MT - APL: 

000715395201481100071297012016 MT, Relator: DR. GILBERTO LOPES 

BUSSIKI, Data de Julgamento: 13/08/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/08/2018). Após o trânsito 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 24 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002878-20.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAIR LIMA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIAN CAROLINA MELO CAMPOS OAB - SP191784 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002878-20.2019.8.11.0037. AUTOR(A): OSMAIR LIMA DOS SANTOS 

REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL C/C 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA ajuizados por OSMAIR LIMA DOS SANTOS em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S/A., devidamente qualificados nos autos. No ID nº 

28367123, foi determinada a intimação da parte requerente para 

comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das custas processuais, em 

15 (quinze) dias, contudo, intimada, não se manifestou, conforme certidão 

de ID nº 30638655. É o relato do necessário. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, denota-se que foi oportunizado à parte exequente 

emendar a inicial, a fim de que preenchesse os requisitos exigidos para 

sua admissibilidade, sem que fossem atendidas na íntegra as 

determinações. Diante de tal hipótese, dispõe o artigo 290 do Código de 

Processo Civil que: “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. Nesse sentido, 

segue Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça/MT - Foro Judicial, em seu artigo 456, in litteris: “Art. 456. A taxa 

judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas 

no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a parte 

demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que 

comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível. § 1º 

Não havendo preparo, no prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria certificará 

o fato, enviará o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento sem 

resolução do mérito com o arquivamento definitivo pela secretaria, sendo 

desnecessário a anotação na Central de Distribuição. § 2º Havendo 

recolhimento a menor das custas devidas, antes do arquivamento dos 

autos, deve-se intimar a parte para o fim de complementação. § 3 º O 

prazo a que alude o § 1º será contado a partir da intimação do advogado 

da parte, feita por meio do Diário da Justiça ou outra forma prescrita em 

lei”. Ante o exposto, em conformidade como o disposto no artigo 290 do 

Código de Processo Civil, determino o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO 

DO FEITO e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do mesmo códex. Sem 

custas e honorários, visto que na hipótese houve somente a tentativa 

frustrada de distribuição da ação. Certificado o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de março de 2020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001571-94.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO(A))

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO OAB - MT0011436A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERNANDO BARISON (EXECUTADO)

BARBARA FERGUTZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001571-94.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE EXECUTADO: ANTONIO FERNANDO 

BARISON, BARBARA FERGUTZ Vistos. O não recolhimento das custas 

processuais impõe o cancelamento da distribuição, com a consequente 

extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse sentido, cita-se 

precedente jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A 

EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 

290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 334325/RJ) 

-SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que opõe 

embargos do devedor deve providenciar o pagamento das custas no 

prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve 

determinar o cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento 

dos respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ 

EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016”. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte exequente, na pessoa de 

seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, bem como eventual diligência, 

sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 

290 e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Primavera do Leste/MT, 24 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003264-50.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCIMAR FERREIRA DE ANDRADE (REQUERIDO)
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P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003264-50.2019.8.11.0037. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: JOCIMAR FERREIRA DE ANDRADE Vistos. Antes de analisar 

o pedido de Id nº 30127992, intime-se a parte requerente, por meio de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o acordo firmado 

entre as partes devidamente assinado. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, concluso para análise. Certifique-se o necessário. 

Intimem-se Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 

24 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000637-73.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BH LTDA - EPP (EXECUTADO)

ARLIENE VIANA VASCONCELOS BASSI (EXECUTADO)

AILTON JOSE DE MOURA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000637-73.2019.8.11.0037. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 

EXECUTADO: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BH LTDA - EPP, AILTON JOSE 

DE MOURA, ARLIENE VIANA VASCONCELOS BASSI Vistos. Defiro a 

tentativa de penhora de bens que guarnecem o domicílio ou o imóvel rural 

da parte executada, bem como dos bens indicados pelo exequente no Id 

nº 27634853. Para tanto, intime-se a parte exequente para recolher as 

diligências necessárias e, após, expeça-se mandado para penhora, 

avaliação e intimação. A penhora deverá recair exclusivamente sobre 

bens de elevado valor ou aqueles que ultrapassem as necessidades 

comuns correspondentes a um médio padrão de vida, conforme a 

prudente avaliação do Oficial de Justiça. Havendo interesse, evidente o 

risco de deterioração e dissipação dos bens penhorados, fica autorizada 

a remoção, nomeando-se o requerente ou represente por ele indicado 

como depositário. Caso contrário, o próprio possuidor será nomeado como 

depositário, independentemente de qualquer outra formalidade. Efetivada a 

penhora, deverá ser lavrado o competente auto, intimando-se o requerido 

na mesma oportunidade. Registre-se que eventual impenhorabilidade 

poderá ser arguida em até 5 (cinco) dias após a realização da diligência 

pelo Oficial de Justiça. Não havendo impugnação, manifeste-se o 

requerente, em termos de prosseguimento, no prazo de 10 (dez) dias, 

indicando as providências que entender pertinentes, recolhendo as 

despesas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004761-02.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WANTONI RAFAEL MOURA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CAMPOSTRINI PAIXAO OAB - ES14574 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO COUTO DE OLIVEIRA SOUTO OAB - RS27622 

(ADVOGADO(A))

RICARDO QUASS DUARTE OAB - SP195873-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004761-02.2019.8.11.0037. AUTOR(A): WANTONI RAFAEL MOURA 

SILVA RÉU: GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA. Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS, ESTÉTICOS E 

MORAIS movida por WANTONI RAPAEL MOURA em face de GRUNENTHAL 

DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA, ambos qualificados nos autos. 

Analisando a petição inicial, observo que foram preenchidos os requisitos 

mínimos exigidos pela lei, de modo que recebo a exordial, nos termos dos 

artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Cite-se a parte 

requerida, para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal. Caso 

seja apresentada contestação, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de quinze dias úteis, apresente impugnação à contestação. 

Ressalte-se que, de acordo com o artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, 

a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, 

inclusive, no curso do processo e não somente na audiência inicial. Assim, 

em respeito à primazia da autocomposição, designo audiência de 

conciliação para o dia 07 de novembro de 2019, às 15h20min, a ser 

realizada pelo conciliador, na sede do Fórum desta Comarca. Conste no 

mandado que a parte requerida deverá encaminhar representante com 

poderes para transigir. Consigne-se que o não comparecimento 

injustificado da autora ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, §8º, do 

CPC). Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, 

para comparecerem na audiência designada, não havendo advogado 

constituído, intime-se pessoalmente. Defiro o pedido da gratuidade da 

assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 14 de agosto de 2019. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004761-02.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WANTONI RAFAEL MOURA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CAMPOSTRINI PAIXAO OAB - ES14574 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO COUTO DE OLIVEIRA SOUTO OAB - RS27622 

(ADVOGADO(A))

RICARDO QUASS DUARTE OAB - SP195873-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004761-02.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): WANTONI RAFAEL MOURA SILVA REU: GRUNENTHAL DO 

BRASIL FARMACEUTICA LTDA. Vistos . Inicialmente, verifico que a 

requerida GRÜNENTHAL DO BRASIL FARMACÊUTICA LTDA arguiu 

diversas preliminares, de modo que passo a analisá-las. De início, 

sustenta a incompetência relativa, vez que a ré é domiciliada em São 

Paulo, fundamentando no disposto no artigo 46 do Código de Processo 

Civil. No entanto, não prospera ante o fato de que, no caso em apreço, 

trata-se de relação de consumo, incidindo, assim, o domicílio do 

consumidor, qual seja, o de Primavera do Leste/MT. Por sua vez, alega a 

inépcia da inicial, ante a ausência de documentos indispensáveis a 

propositura de ação. Contudo, os documentos juntados a inicial estão 

legíveis. Não obstante, a exordial é clara e permitiu o pleno exercício de 

defesa pela parte requerida, de modo que o acolhimento da preliminar não 

se coaduna com os anseios de uma justiça efetiva e voltada à 

preservação do direito material. O processo, como instrumento do direito 

material, não pode se servir de formalidades para inviabilizar o acesso ao 

julgamento de mérito. A impugnação do requerido a concessão da 

gratuidade da justiça, sob o fundamento de que a parte requerente recebe 

R$ 3.500,00 a título de pensão especial do INSS, não merece acolhimento. 

Dentro dessa percepção, entende-se que para o deferimento da 

assistência judiciária gratuita, basta, de regra, que o beneficiário assegure 

não ter condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo da 

manutenção própria, bem como de sua família. De outro lado, cabe à parte 

contrária apresentar prova robusta, cabal e inequívoca em sentido 

contrário, assumindo o ônus de alegar que a parte autora eventualmente 

possuiria condições para tanto. Não há elementos no feito, ou qualquer 

outra prova, capazes de afastar a veracidade da declaração do benefício 

da justiça gratuita, o que ocorreria somente após a prova da inexistência 

ou do desaparecimento do estado de pobreza declarado. Ademais, os 

autos encontram-se instruídos com documentos que demonstram a 

situação de pobreza do requerente e por consequência, comprovam que 

faz jus aos benefícios da justiça gratuita. Por fim, aduz a ilegitimidade 

passiva, a uma, pelo fato de o autor não indicar a marca do medicamento 
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que continha Talomida, bem como por ser a ré empresa estabelecida no 

Brasil em 2011, muito depois da suposta pratica do ato ilícito. Em relação a 

tese de ilegitimidade passiva, sob a ótica dos argumentos sustentados 

pela parte requerida, entendo que se confunde com o mérito e como tal 

será apreciado em momento oportuno. Desse modo, estando presentes os 

pressupostos processuais e condições da ação, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO. Ainda, verifico que consta no ID nº 25999878 pedido 

formulado pela parte requerente de perícia com geneticista e exames 

genéticos específicos para diagnóstico diferencial (cariótipo ou exoma), 

para aferir o grau e a extensão das lesões que acometem a parte autora. 

Para tanto, nomeio como, perito judicial, o médico MARCIAL FRANCIS 

GALERA (CRM 3744 MT), Rua 24 de Outubro, n. 950, Cuiabá-MT, 

Fone/Faz: +55 (65) 3623-1218, o qual deverá ser intimado para designar 

perito habilitado com especialidade técnica para realização da perícia, o 

qual deverá apresentar currículo, com comprovação da especialização, e 

formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, 

§2º, do Código de Processo Civil). Com a proposta de honorários, 

intimem-se as partes para os fins do artigo 465, §1º, do Código de 

Processo Civil. Os honorários serão revertidos em favor do perito e 

deverão ser custeados pelo Estado, tendo em vista a gratuidade da justiça 

deferida ao autor. Consigno que, em sendo o beneficiário da justiça 

gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar com o 

pagamento integral dos honorários periciais arbitrados (artigo 2º, §3º, da 

Resolução nº 232/2016 do CNJ). Sem prejuízo, intimem-se as partes para 

os fins do artigo 465, §1º, do Código de Processo Civil. O desempenho do 

encargo independerá de compromisso, devendo o perito observar as 

disposições dos artigos 466 e 473, §3º, ambos do Código de Processo 

Civil. Com a aceitação do encargo, intime-se o perito a indicar data para a 

realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os 

assistentes técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os 

pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum prazo 

de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo (artigo 

477, §1º, Código de Processo Civil). Com a juntada do laudo, intimem-se as 

partes para manifestação, bem como para informar se há necessidade de 

realização da audiência de instrução e julgamento. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 24 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003606-61.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLERISTON PIZZOLATTO (EXECUTADO)

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP (EXECUTADO)

CLAUDINEI FALK (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003606-61.2019.8.11.0037. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 

EXECUTADO: PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP, CLERISTON 

PIZZOLATTO, CLAUDINEI FALK Vistos. Defiro a tentativa de penhora de 

bens que guarnecem o domicílio ou o imóvel rural da parte executada, bem 

como dos bens indicado pelo exequente no Id nº 27634853. Para tanto, 

intime-se a parte exequente para recolher as diligências necessárias, 

expeça-se mandado para penhora, avaliação e intimação. A penhora 

deverá recair exclusivamente sobre bens de elevado valor ou aqueles que 

ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio 

padrão de vida, conforme a prudente avaliação do Oficial de Justiça. 

Havendo interesse, evidente o risco de deterioração e dissipação dos 

bens penhorados, fica autorizada a remoção, nomeando-se o requerente 

ou represente por ele indicado como depositário. Caso contrário, o próprio 

possuidor será nomeado como depositário, independentemente de 

qualquer outra formalidade. Efetivada a penhora, deverá ser lavrado o 

competente auto, intimando-se o requerido na mesma oportunidade. 

Registre-se que eventual impenhorabilidade poderá ser arguida em até 5 

(cinco) dias após a realização da diligência pelo Oficial de Justiça. Não 

havendo impugnação, manifeste-se o requerente, em termos de 

prosseguimento, no prazo de 10 (dez) dias, indicando as providências que 

entender pertinentes, recolhendo as despesas necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 24 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000489-28.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GIRA MUNDO TRANSPORTES LTDA EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAGUAR E LAND ROVER BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES OAB - PE21449 

(ADVOGADO(A))

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1000489-28.2020.8.11.0037 REQUERENTE: GIRA MUNDO TRANSPORTES 

LTDA EPP REQUERIDO: JAGUAR E LAND ROVER BRASIL IMPORTACAO E 

COMERCIO DE VEICULOS LTDA., SAGA LONDON COMERCIO DE 

VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por GIRA MUNDO TRANSPORTES LTDA 

EPP em face de JAGUAR E LAND ROVER BRASIL IMPORTACAO E 

COMERCIO DE VEICULOS LTDA. e SAGA LONDON COMERCIO DE 

VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, devidamente qualificados nos 

autos. No ID 30559936, as partes informam o acordo entabulado entre elas 

e pugnam pela sua homologação e extinção do feito. É a síntese do 

relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que houve 

acordo judicial entre as partes litigantes, devidamente representadas por 

seus procuradores, as quais estabelecem parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela qual 

pugnam pela homologação do acordo e, em consequência, requerem a 

extinção do feito. Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo 

solução pacificadora para o litígio e sendo direito transigível, devida é a 

homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, 

o acordo entabulado no ID 30559936, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins 

executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta 

sentença, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Custas e honorários advocatícios nos termos do acordo. 

Ante a renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 24 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006249-89.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMARCIO MARTINS RESPLANDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)
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PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006249-89.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): EDIMARCIO MARTINS RESPLANDE REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos. Ciente da interposição de Recurso de Apelação. Mantenho a 

sentença pelos seus próprios fundamentos. Sem prejuízo, cite-se a parte 

requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões 

ao recurso interposto. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000374-07.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETE SOARES GHISI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES OAB - MT8907-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILMA OLIVEIRA LUZIO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO CASSEB OAB - SP84235 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 ª  V A R A 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

1000374-07.2020.8.11.0037 DEUSDETE SOARES GHISI WILMA OLIVEIRA 

LUZIO Vistos. Ante a juntada de novos documentos (ID nº 

29858052/29858076), intime-se a parte embargante para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 10 do Código de Processo 

Civil. Outrossim, sem prejuízo da análise de eventuais preliminares, seja na 

fase do saneador ou no julgamento do feito, intimem-se as partes para 

que, no mesmo prazo, especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. 

Decorrido o prazo, venham os autos conclusos para deliberações. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 24 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007672-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO SABADINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT10933-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MARCIO ROMAGNOLI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007672-21.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: EVERALDO SABADINI EXECUTADO: LUIZ MARCIO 

ROMAGNOLI Vistos. Intimem-se os executados para indicar a exata 

localização da quantia de 6.000 (seis mil) sacas de soja de 60Kg 

(sessenta quilos) cada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação 

de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Decorrido o prazo, não 

havendo manifestação, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Sem prejuízo, 

defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC para negativação 

do nome do executado em razão deste processo, ante o disposto no 

artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 25 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000870-70.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LOUVANE PUNDRICH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE PUNDRICH MULLER OAB - MT20836/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUDITE LIMA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1000870-70.2019.8.11.0037 LOUVANE 

PUNDRICH JUDITE LIMA DE SOUZA Vistos. Antes de analisar o pedido de 

ID nº 28429180 , intime-se a parte exequente para juntar o cálculo 

atualizado da dívida, em 10 (dez) dias. Após, remetam os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004681-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I.R. BRABO - EQUIPAMENTOS (EXECUTADO)

ISMAEL RAMOS BRABO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1004681-09.2017.8.11.0037 BANCO 

BRADESCO I.R. BRABO - EQUIPAMENTOS e outros Vistos. Antes de 

analisar o pedido de ID nº 25145326, intime-se a parte exequente para 

juntar o cálculo atualizado da dívida, em 10 (dez) dias. Após, remetam os 

autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002143-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J DE SANTANA JUNIOR & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para requerer o que de direito no prazo de 15( 

quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005406-27.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON DUMBOCK PIMENTEL (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito no prazo de 15( 

quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001714-54.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. J. MACHNIC EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001714-54.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EXECUTADO: F. J. 

MACHNIC EIRELI - EPP Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte 

requerente pugna pelo arresto “on-line”. Para a concessão do pedido de 

arresto “on-line”, deve a parte demonstrar a existência dos requisitos 

elencados no artigo 830 do Código de Processo Civil, conforme redação 

“in verbis”: “Se o oficial de justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. § 1o 

Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça 

procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 
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suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido. § 2o Incumbe ao exequente requerer a 

citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. § 3o 

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo.” Da análise dos 

autos, extrai-se que não foram esgotados todos os meios de citação do 

executado. Ademais, a ação executiva deve tramitar de maneira a criar a 

menor onerosidade aos executados, de modo que se faz necessário 

proceder com a citação dos executados para satisfação voluntária do 

crédito. Nesse sentido, de grande valia a lição do Desembargador do 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Dr. Juarez Fernandes Folhes, nos 

au tos  do  Recurso  de  Agravo  de  Ins t rumen to  n ° 

0022633-49.2013.8.19.000, com redação “in verbis”: “O juiz deve zelar 

pela rápida solução do litígio e para que o processo se desenvolva por 

impulso oficial, bem como que seja preservado o sigilo fiscal das partes e 

que a execução se faça do modo menos gravoso para o devedor.” Ainda, 

colaciono entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. 

INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ARRESTO DE VALORES DEPOSITADOS 

OU APLICADOS. EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EM NOME DOS 

EXECUTADOS. Alegada possibilidade e necessidade, ante as 

circunstâncias da espécie. Inadmissibilidade da medida de arresto. 

Tentativa de citação ainda não diligenciada. Impossibilidade, em regra, da 

concessão da tutela pretendida antes de realizada a citação. Requisitos 

dos artigos 829 e 830, assim como os do 305, do vigente Código de 

Processo Civil, não preenchidos. Necessidade de prévia realização de 

diligências tendentes à citação dos. Devedores. Decisão mantida. Agravo 

improvido. (TJSP; AI 2030273-98.2018.8.26.0000; Ac. 11618064; São 

Paulo; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Correia Lima; Julg. 

04/07/2018; DJESP 19/07/2018; Pág. 2146) AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE ARRESTO 

ON LINE. Necessidade de esgotamento das diligências necessárias à 

localização dos devedores. Manutenção. Citações dos executados que 

restaram frustradas em razão da apresentação de endereços incorretos 

na petição inicial pela exequente. Necessidade de se realizarem novas 

diligências a fim de localizar os executados. Precedentes. Recurso 

desprovido. (TJRJ; AI 0041385-30.2017.8.19.0000; Niterói; Décima 

Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Mario Guimaraes Neto; DORJ 11/10/2017; 

Pág. 230). Diante do exposto, nos termos do artigo 830 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de arresto “on-line”. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 25 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000883-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSMANO CUSTODIO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª  VARA SENTENÇA 

1000883-06.2018.8.11.0037 OSMANO CUSTODIO PEREIRA PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por OSMANO CUSTODIO PEREIRA 

em face do PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. No ID nº 29633831, a parte 

executada procedeu com a quitação do débito. No ID nº 30617170, a parte 

exequente requer a expedição de alvará para levantamento dos valores. É 

a síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico 

que houve o cumprimento da obrigação objeto desta demanda. Com efeito, 

o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de extinção da 

execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, 

qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação. Ante o exposto, 

JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A AÇÃO, com fundamento no artigo 

924, II, do Código de Processo Civil. Após certificado o trânsito em julgado, 

expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados em favor da 

parte exequente, conforme requerido (ID nº 30617170). Em seguida, nada 

mais sendo requerido arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 25 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006748-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ANTONIO FERRAZZA (EMBARGANTE)

JOSE ALECIO MICHELON (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0018588A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILVO PREVEDELLO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772-O (ADVOGADO(A))

PAULA SAVARIS BEE OAB - MT0018674A (ADVOGADO(A))

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

MARIANA CALVO CARUCCIO OAB - MT19412/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1006748-10.2018.8.11.0037. 

EMBARGANTE: JOSE ALECIO MICHELON, FLAVIO ANTONIO FERRAZZA 

EMBARGADO: MILVO PREVEDELLO Vistos. Trata-se de EMBARGOS À 

EXECUÇÃO ajuizado por JOSE ALECIO MICHELON e FLAVIO ANTONIO 

FERRAZZA em face de MILVO PREVEDELLO, ambos devidamente 

qualificados nos autos. No ID 23346864, a parte embargante pugnou pela 

desistência e extinção do feito. É o relatório. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, verifico que as partes informam o desinteresse no 

prosseguimento da ação ante o acordo entabulado nos autos de 

execução, de modo que a sua extinção é medida que se impõe. Ante o 

exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Custas processuais, se 

houverem, pelo embargante. Cada parte arcara com os honorários dos 

seus respectivos patronos. Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

25 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007672-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO SABADINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT10933-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MARCIO ROMAGNOLI (EXECUTADO)

 

CARTA DE INTIMAÇÃO Nome: LUIZ MARCIO ROMAGNOLI Endereço: 

Endereço: Rua Espirito Santo nº 222 – Bairro Primavera II, Primavera do 

Leste - MT EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) MYRIAN 

PAVAN SCHENKEL PROCESSO n. 1007672-21.2018.8.11.0037 Valor da 

causa:R$ 399.921,31 ESPÉCIE: [Valor da Execução / Cálculo / Atualização] 

POLO ATIVO:EVERALDO SABADINI POLO PASSIVO: Nome: Nome: LUIZ 

MARCIO ROMAGNOLI Endereço: Endereço: Rua Espirito Santo nº 222 – 

Bairro Primavera II. Senhor(a): REQUERIDO: LUIZ MARCIO ROMAGNOLI A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para indicar a exata 

localização da quantia de 6.000 (seis mil) sacas de soja de 60Kg 

(sessenta quilos) cada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação 

de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Decisão: anexo. 

PRIMAVERA DO LESTE, 25 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 
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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: 1001490-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA VERDERIO DA SILVA OAB - MT20762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO LIMA DE ALMEIDA MELO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARYSSA MORAES DOS SANTOS TANNURE OAB - MT12975/B 

(ADVOGADO(A))

 

V Intimar a parte requerida para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar 

sobre a petição id.30664150 requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005783-95.2019.8.11.0037

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:

EDMAR FERREIRA DA ROCHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1005783-95.2019.8.11.0037 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

EDMAR FERREIRA DA ROCHA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em 

face de EDMAR FERREIRA DA ROCHA, ambos devidamente qualificados 

nos autos. No ID nº 28798114, a parte autora pugnou pela desistência e 

extinção do feito. É o relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, 

verifico que a parte requerente informa o desinteresse no prosseguimento 

da ação, de modo que a sua extinção é medida que se impõe. Ante o 

exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Custas, se houverem, pela 

parte requerente. Sem honorários, visto que não se formou o contraditório. 

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 25 de março de 2020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003354-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE ARAUJO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE ALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1003354-29.2017.8.11.0037 

REQUERENTE: LUCAS DE ARAUJO DOS SANTOS REQUERIDO: JACKSON 

FREIRE ALVES Vistos. Defiro o pedido retro. Cumpra-se conforme 

requerido. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de março de 2020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001815-57.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BURITIS INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA ALVES DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001815-57.2019.8.11.0037. AUTOR(A): BURITIS INCORPORADORA DE 

IMOVEIS LTDA REU: SANDRA ALVES DA SILVA Vistos. Em tempo, 

designo para o dia 18 de junho de 2020, às 14h40min, a sessão de 

conciliação (artigo 165, do CPC). Conste que a sessão será realizada por 

conciliador, na sede deste juízo, na “sala de conciliação". Sem prejuízo, 

cumpra-se integralmente o despacho anterior (ID nº 19962792 e 

28818269), expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Intime-se. 

Primavera do Leste/MT, 25 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001528-94.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO D AMICO MADI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT14322-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAREN FERNANDES MADI PRIEDOLS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA KATHARINE MAGGIONI OAB - MT24125/O (ADVOGADO(A))

APERLINO LOUREIRO NETO OAB - MT0015612A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001528-94.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): RENATO D AMICO MADI REU: KAREN FERNANDES MADI 

PRIEDOLS Vistos. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO proposto por 

RENATO D AMICO MADI em face de KAREN FERNANDES MADI PRIEDOLS, 

todos qualificados nos autos. Da análise dos autos, verifico que houve 

equivoco no lançamento do despacho anterior, razão pela qual chamo o 

feito à ordem para tornar sem efeito o despacho de ID nº 28206390. Ante 

o recolhimento das custas (ID nº ), passo a analisar o efeito no qual os 

embargos devem ser recebidos, sendo certo que a regra é recebê-los 

sem efeito suspensivo. Neste sentido o disposto no artigo 919 do Código 

de Processo Civil: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito 

suspensivo.” §1° 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.” Assim, para que 

seja atribuído aos embargos à execução efeito suspensivo, é necessário 

que, além de garantida a execução, estejam presentes os requisitos para 

concessão de tutela antecipada, estes dispostos no artigo 300 do Código 

de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de 

dano. Compulsando os autos associados, verifico que foi indicado pelo 

exequente, naquele efeito, bem imóvel representado pela matrícula nº 

43.649 do CRI da Comarca de Barra do Garças, tendo o embargado 

apresentado a matrícula do mesmo imóvel nestes embargos (ID nº 

24480805). Contudo, ainda não houve a determinação de penhora do 

referido bem, com a expedição do respetivo termo e averbação no cartório 

competente, de modo que, por ora, não se encontra garantida a execução. 

Outrossim, verifico que a parte embargante fundamenta os presentes 

embargos à execução na inexistência de relação jurídica entre as partes, 

contudo, da narração dos fatos não é possível chegar a uma conclusão 

lógica de como a cártula que instrui o feito executivo teria chegado às 
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mãos do embargado, tão pouco há qualquer documento juntado aos autos 

que embase, ainda que em sede de cognição sumária, a probabilidade do 

direito do embargante. Nos termos do artigo 920, I, do Código de Processo 

Civil, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, 

querendo, responder a presente ação em 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Sem prejuízo, intime-se a parte embargada para, no mesmo prazo, 

se manifestar sobre a petição e documentos de ID nº 21777437/21779694. 

Após, venham os autos conclusos para verificar se é o caso de 

julgamento imediato, designação de audiência de conciliação, instrução e 

julgamento, ou, ainda, suspensão do feito em razão dos motivos 

elencados no ID nº 21777437/21779694. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 24 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003972-37.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE TAVARES PASSOS (EXECUTADO)

A G PRESTACAO DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME (EXECUTADO)

ADEILDO LUIZ PEREIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003648-81.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE PAULINO DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR NEVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para, no prazo de 15 dias, informarem se possuem 

provas a produzir, esclarecendo a necessidade e pertinência da mesma, 

valendo o silêncio pela inexistência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003860-34.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LABORATORIO DE BIO CONTROLE FARROUPILHA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS OAB - MG1623-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IURI FRANCO ROCHA (EXECUTADO)

BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (EXECUTADO)

BR PARTICIPACOES E INVESTIMENTO LTDA (EXECUTADO)

GILBERTO BELINATO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003860-34.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: LABORATORIO DE BIO 

CONTROLE FARROUPILHA SA EXECUTADO: BR COMERCIO DE 

PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, BR PARTICIPACOES E INVESTIMENTO 

LTDA, GILBERTO BELINATO, IURI FRANCO ROCHA Vistos. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por LABORATÓRIOS 

FARROUPILHA S/A, alegando, em síntese, contradição na sentença de ID 

30173331, pois condenou-a ao pagamento dos honorários advocatícios, 

sendo que tivesse a citação dos executados. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que a parte 

embargante fundamenta seus embargos declaratórios com matéria que, na 

verdade, deveria ser alegada em via recursal adequada, pois, o que se 

vê, é sua irresignação em relação à sentença proferida. Desse modo, 

entendo que estes embargos, embora rotulados como “declaratórios”, tem 

por objetivo a condução de uma nova análise, com reanálise daquilo que 

foi decidido, hipótese essa refutada pela jurisprudência. Senão, vejamos: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, 

CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E/OU ERRO MATERIAL. Os embargos de 

declaração não se prestam à rediscussão de matéria julgada, tampouco 

para o prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais a fim 

de aparelhar futuro recurso. DESACOLHIDOS”. (Embargos de Declaração 

Nº 70080365711, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunalde Justiça do RS, 

Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 03/02/2019). Por oportuno, 

ressalto que os executados foram citados nestes autos, porém 

apresentaram embargos do devedor em autos apartados, “associados, via 

PJE” (na data de 10/09/10), tendo a parte embargante pugnado pela 

desistência do feito em 12/09/19. Ademais, importante ressaltar que os 

embargos de declaração não prestam a dirimir as dúvidas da parte 

embargante ou responder questionamentos a respeito do comando judicial 

e sim para suprir omissões, contradições, ou obscuridades. Neste sentido: 

ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADOEMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 

1012207-07.2018.8.11.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS - EXECUÇÃO DE 

GARANTIA - CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO - BEM DADO EM 

GARANTIA HIPOTECÁRIA – PENHORA - ART. 835, § 3º, DO CPC/15 – 

CITAÇÃO – PRAZO PARA PAGAR A DÍVIDA – DEVOLUÇÃO – ACÓRDÃO 

MANTIDO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU 

ERRO MATERIAL PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – RECURSO 

DESPROVIDO. Compete ao embargante, ao sustentar a existência de erro, 

contradição, obscuridade ou omissão, indicar de forma clara o ponto em 

que a decisão embargada teria incorrido no vício alegado, o que não 

ocorreu nos declaratórios. Não demonstra eventual vício do art. 1.022 do 

CPC/2015 a pretensão de rediscussão do julgado que consubstancia mero 

inconformismo. Pré-questionamento que não prescinde do preenchimento 

dos  l i ndes  t r açados  no  a r t .  1 .022  d o  C P C .  ( N . U 

1012207-07.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019). Ante o exposto, 

CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES 

PROVIMENTO, mantendo a sentença de ID 30173331 pelos seus próprios 

e suficientes fundamentos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 25 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000739-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GUADAGNIN RAIS (AUTOR(A))

EDILENE GUADAGNIN (AUTOR(A))

CHARLES HENRI RAIS FILHO (AUTOR(A))

ELTON GUADAGNIN (AUTOR(A))

INES DOS SANTOS GUADAGNIN (AUTOR(A))

EMERSON GUADAGNIN (AUTOR(A))

EDYNELSON GUADAGNIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OURO VERDE PRODUCAO AGRICOLA LTDA (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

PEDRO GONCALVES VIANA NETO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

LUIZMAR BARBOSA VIEIRA OAB - MT13059-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora/exequente para, querendo, manifestar-se sobre a CERTIDÃO ID 

30675214 , no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000649-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAUREN ELLWANGER SEFERIN OAB - RS54520 (ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000649-24.2018.8.11.0037. AUTOR(A): JOAO OLIVEIRA DE LIMA REU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO oferecidos pelo BANCO DO BRASIL, alegando, em síntese, 

erro material na decisão de ID 20980644, vez que o embargado não teria 

juntado o cálculo atualizado da dívida. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Inicialmente, verifico que os embargos foram interpostos 

tempestivamente e na forma legal, de modo que devem ser conhecidos. 

Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao embargante, vez 

que padece de erro material a decisão de ID 20980644, a qual determinou 

a intimação para pagar, nos termos do artigo 523 do Código de Processo 

Civil. Contudo, o embargado, na oportunidade em que requereu o 

cumprimento da sentença, deveria ter apresentado o valor atualizado da 

dívida para que o Banco pudesse ter depositado o valor correto. Desse 

modo, intime-se a parte Ante o exposto, presentes os requisitos previstos 

no artigo 1022 do Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES PROVIMENTO para determinar a intimação 

da parte embargada para que apresente o cálculo atualizado que entende 

correto. Após, intime-se a parte embargante/requerida para pagar o débito 

nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de março de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001387-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSTO ROCHA LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001387-12.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA 

EXECUTADO: POSTO ROCHA LTDA Vistos. Inicialmente, quanto à 

preliminar de nulidade de citação por edital, entendo que esta não merece 

prosperar, vez que é possível sua efetivação nesses termos diante do 

noticiado desconhecimento do local em que a parte executada reside. 

Outrossim, referido ato está em consonância com o disposto no artigo 256 

do Código de Processo Civil, segundo o qual far-se-á a citação por edital 

quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar a 

parte demandada, não havendo, portanto, que se falar em qualquer 

irregularidade nesse ponto. Não obstante, vale ressaltar que os embargos 

à execução não se confundem com a contestação, pois possuem 

natureza jurídica de ação de conhecimento, incidental ao processo de 

execução. Deste modo, diante da sua natureza jurídica, não se admite 

propositura por "negativa geral", de modo que deverá conter alguma das 

alegações elencadas no artigo 917 do Código de Processo Civil, pois o 

oferecimento de defesa genérica que não traz qualquer elemento capaz 

de desconstituir o título extrajudicial que fundamentou a execução. Assim, 

REJEITO a preliminar de nulidade de citação e a impugnação por negativa 

geral de ID nº 18881265. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para 

dar prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 25 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003870-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON FERNANDES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES FERNANDEZ OAB - SP155897 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA AUGUSTA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1003870-15.2018.8.11.0037 

AUTOR(A): ELTON FERNANDES DE LIMA REU: BRUNA AUGUSTA Vistos. 

Ante o teor da petição de ID nº 28339655, proceda-se conforme 

requerido. Sem prejuízo, cumpra-se integralmente o despacho anterior (ID 

nº 24635667), expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Intime-se. Primavera do Leste/MT, 25 de março de 2020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008050-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR PAULO DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT55499-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA SALETI DE SOUZA CAMARGO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1008050-74.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: ALDEMIR PAULO DOS REIS 

EXECUTADO: ROSA SALETI DE SOUZA CAMARGO Vistos. Considerando 

que a parte executada foi citada com hora certa e não se manifestou, 

nomeio o Defensor Público atuante na comarca, como curador especial, 

em consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de 

Processual Civil, o qual deverá ser intimado desta decisão. Postergo 

análise dos pedidos de ID nº 30456426 para momento posterior a 

manifestação do curador especial. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000491-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO MARODIM (REU)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para 

impugnar a contestação, no prazo legal, requerendo o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003983-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE SOLIMAN GROHS (EXECUTADO)

DELSON ALCENO GROHS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20(vinte) DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MYRIAN PAVAN 

SCHENKEL PROCESSO n. 1003983-03.2017.8.11.0037 Valor da causa: R$ 

114.626,42 ESPÉCIE: [Mútuo]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: DELSON ALCENO GROHS 

Endereço: RUA MARINGA, 485, ZONA 01, CENTRO, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 Nome: ELIANE SOLIMAN GROHS Endereço: 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) ELIANE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 336 de 530



SOLIMAN GROHS CPF: 344.434.361-20, ATUALMENTE EM INDEREÇO 

INCERTO E NÃO SABIDO por todo conteúdo da petição inicial que segue 

em anexo, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida 

(Art. 829, caput, do CPC), advertindo-o(s) de que, no caso de pronto 

pagamento dentro do prazo legal (03 dias), a verba honorária fixada no 

despacho inicial será reduzida pela metade, bem como, ainda, de que 

poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, opor-se à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, contados da data 

da juntada aos autos do mandado de citação. 1.1. Caso não ocorra o 

pagamento no prazo de 3 dias, PENHOREM-SE e AVALIEM-SE bens do 

executado. 1.2. Feita a penhora e avaliação, INTIME-SE o(s) executado(s) 

dos atos realizados pessoalmente ou na pessoa de seu advogado. 1.2.1. 

Na hipótese de serem penhorados bens imóveis e sendo a parte devedora 

casada, Intimar também o respectivo cônjuge. 1.3. Não encontrando a 

parte devedora, proceder ao ARRESTO de bens que lhe pertencem, 

cumprindo o determinado no Art. 830 do CPC. RESUMO DA INICIAL: 

BANCO BRADESCO S/A é credor da importancia de R$ 114.626,42, de 

DELSON ALCENO GROHS e ELIANE SOLIMAN GROHS - CPF: 

344.434.361-20 , REPRESENTADA PELA cÉDULA DE cRÉDITO bANCÁRIO, 

Para pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas Carteira de Contrato nº 

444/5977561 Pelo exposto, requer digne-se Vossa Excelência determinar 

a citação do executado para que, no prazo de 03 (três) dias, paguem a 

importância R$ 114.626,42 (cento e quatorze mil, seiscentos e vinte e seis 

reais e quarenta e dois centavos), relativa ao total do débito devidamente 

atualizado, até a data da propositura da presente ação, em observância à 

disposição do inciso I, alíneas a, b e c do artigo 798 do CPC, acrescida de 

juros moratórios de 1% ao mês, correção monetária pelo índice oficial 

vigente, multa contratual de 2%, mais as custas e despesas processuais, 

honorários advocatícios, estes a serem arbitrados no percentual de 10% 

(dez por cento), nos termos do artigo 827, do CPC, sob pena de penhora 

em tantos bens quantos bastem para a garantia do pagamento da divida, 

procedendo desde logo sua avaliação, de acordo com o parágrafo 1º do 

artigo 829 do CPC e de acordo com as novas modificações introduzidas 

pela lei n º 13.105, de 16 de março de 2015 DECISÃO: Ante a 

impossibilidade de citar a parte executada ELIANE pessoalmente cite-a, via 

edital com prazo de 20 (vinte) dias para que se considere realizada a 

citação, nos termos do artigo 256 e 257, III, ambos do Código de Processo 

Civil. Após, em caso de inércia da parte executada no prazo previsto no 

artigo 335 do Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor 

Público atuante na comarca, como curador especial, em consonância com 

o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual 

deverá ser intimada desta decisão. Em seguida, dê-se vista dos autos a 

parte exequente para se manifestar, no prazo legal. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 24 de março de 2020. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, SAULO DE SOUZA CAETANO, digitei. 

PRIMAVERA DO LESTE, 25 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001815-57.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BURITIS INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA ALVES DA SILVA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, emitindo 

guia para localidade a ser cumprido o mandado. 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 Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001596-10.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RAFAEL PINESSO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001596-10.2020.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: JOSE RAFAEL PINESSO RODRIGUES Vistos. O não 

recolhimento das custas processuais impõe o cancelamento da 

distribuição, com a consequente extinção do processo sem resolução do 

mérito. Nesse sentido, cita-se precedente jurisprudencial: “APELAÇÃO 

CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS 

CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE 

(STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Aquele que opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento 

das custas no prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz 

deve determinar o cancelamento da distribuição do processo e o 

arquivamento dos respectivos autos, independentemente de intimação 

pessoal (STJ EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso Tribunal de Justiça, Informações do Processo Número: 

106235/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do 

Julgamento: 08/11/2016”. Considerando que não foi localizado o 

comprovante de recolhimento de taxas e custas processuais, intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar/efetuar o pagamento das taxas e custas processuais, 

bem como eventual diligência, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do processo (artigos 290 e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 25 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001597-92.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZETH MARIA DO CARMO MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001597-92.2020.8.11.0037. AUTOR(A): NEUZETH MARIA DO CARMO 

MOREIRA REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos. Para melhor análise do pedido de concessão dos 

benefícios da justiça gratuita da requerente, intime-o, por meio de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos 

comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada (declaração de 

imposto de renda, carteira de trabalho e outros), sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita (artigo 99, § 2º do CPC). 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para análise. 

Certifique-se o necessário. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 25 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000767-29.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZONIA LEGAL COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000767-29.2020.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

AMAZONIA LEGAL COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME Vistos. 

Considerando o teor da Portaria-Conjunta 249, de 18 de março de 2.020, 

que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contagio do 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

redesigno a audiência para o dia 18 de junho de 2020, às 16h00min. 

Intimem-se, com urgência. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de março de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003082-64.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMAVERA DO LESTE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA BONAVIGO (REU)

JOSMAR RODRIGUES DOS SANTOS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003082-64.2019.8.11.0037. AUTOR(A): PRIMAVERA DO LESTE 

INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA REU: JOSMAR RODRIGUES DOS 

SANTOS, VERA LUCIA BONAVIGO Vistos. Considerando o teor da 

Portaria-Conjunta 249, de 18 de março de 2.020, que dispõe sobre as 

medidas temporárias de prevenção ao contagio do COVID-19 no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência para o 

dia 18 de junho de 2020, às 16h20min. Intimem-se, com urgência. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 25 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006804-43.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERILIO VIEIRA DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT17658-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006804-43.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): ERILIO VIEIRA DE MATOS REU: BANCO PAN Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que houve a nomeação do perito judicial, o 

qual apresentou a proposta na quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) (ID nº 

198111538). No ID nº 20240923, a parte requerida discorda acerca da 

proposta apresentada pelo perito, pugnando pela redução dos honorários 

periciais para uma quantia proporcional com o trabalho a ser realizado. 

Intimado o perito para informar a possibilidade de redução da verba 

honoraria, este manteve o valor anteriormente arbitrado. Ato contínuo, 

considerando o valor dos honorários apresentados no ID nº, entendo que 

este mostra-se desarrazoado. Deste modo, em respeito à 

proporcionalidade e razoabilidade dos atos, pode o juízo, de ofício, fixar o 

valor que entende devido, considerando a complexidade e duração do 

procedimento, bem como a qualificação e expertise do profissional 

nomeado. Assim, entendo que o valor arbitrado mostra-se excessivo, 

motivo pelo qual fixo como horários periciais a quantia de R$3.000,00 (três 

mil reais), nos exatos termos da decisão de ID nº 19409587. Neste 

sentido, cita-se jurisprudência: E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS EM 

VALOR RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O 

arbitramento dos honorários periciais, deve pautar-se pelos princípios da 

proporcionalidade, razoabilidade e modicidade, sob pena de onerar em 

demasia o processo executivo, tornando-o mais dispendioso do que o 

próprio valor discutido. No particular, considerando a complexidade da 

perícia, duração do serviço prestado, o prestígio e confiança que o 

profissional nomeado desperta no juízo que o nomeia, de forma a 

remunerar com dignidade o trabalho exercido, e a possibilidade de 

parcelamento do montante fixado, é de se manter o valor arbitrado na 

o r i g e m .  ( T J - M S  -  A I :  1 4 0 3 5 5 4 8 4 2 0 1 9 8 1 2 0 0 0 0  M S 

1403554-84.2019.8.12.0000, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, 

Data de Julgamento: 17/05/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

20/05/2019) Assim, intime-se o perito nomeado para tomar conhecimento 

desta decisão e, no prazo de 10 (dez) dias, informar se tem interesse no 

prosseguimento do ato pelo valor arbitrado por este juízo. Sem prejuízo, 

intime-se a parte requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar 

sobre o documento de ID nº 21121743 e petição de ID nº 24159383 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003082-64.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMAVERA DO LESTE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA BONAVIGO (REU)

JOSMAR RODRIGUES DOS SANTOS (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

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, emitindo guia para 

localidade a ser cumprido o mandado.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.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 338 de 530



Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002076-22.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA SOUZA LIMA (REQUERIDO)

KAROLAINE DA SILVA BUCK (REQUERIDO)

ELENILCE NASCIMENTO ARAUJO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002076-22.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REQUERIDO: LAURA SOUZA 

LIMA, ELENILCE NASCIMENTO ARAUJO, KAROLAINE DA SILVA BUCK 

Vistos. Trata-se de CARTA PRECATÓRIA oriunda da Comarca de 

CUIABÁ/MT, tendo como polo ativo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, cuja 

matéria refere-se a AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Analisando aos 

autos, verifico que a matéria deste feito é diversa da competência 

especializada atribuída a esta unidade judiciária. Assim, constato que este 

feito deve ser redistribuído, tendo em vista que a Resolução nº 

005/2014/TP do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

em seu artigo 2º, atribuiu à 4ª Vara Cível desta Comarca a competência 

para processar e julgar os feitos em que sejam parte, interessada ou 

interveniente, as Fazendas Públicas federal, estadual ou municipal, 

porquanto trata de matéria estranha à competência excepcional desta 

Terceira Vara. Ante o exposto, DECLARO ESTE JUÍZO INCOMPETENTE 

para processar e julgar este feito, razão pela qual restituo os autos à 

Secretaria para a devida remessa à redistribuição para a 4ª Vara Cível 

desta Comarca, com as nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se, 

COM URGÊNCIA, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 25 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000091-18.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAYME BENEVIDES CORREIA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000091-18.2019.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: JAYME BENEVIDES 

CORREIA Vistos. Inicialmente, em análise aos pedidos de ID nº 28537017, 

ressalto que o artigo 139, IV, do CPC/15 dispõe que: “O juiz dirigirá o 

processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: IV 

determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. 

Assim, dúvida não há de que o Novo Código de Processo Civil permitiu ao 

Magistrado adotar medidas coercitivas, dando efetividade à execução e 

garantindo o resultado pretendido pelo exequente. Contudo, o artigo 8º do 

CPC/2015, dispõe que “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá 

aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência”. Tais dispositivos, indiscutivelmente, devem ser analisados 

conjuntamente, de modo a atender aos interesses do credor, respeitado o 

princípio da menor onerosidade do devedor (art. 805, CPC). Portanto, não 

se mostra razoável suspender a habilitação e nem o passaporte do 

executado de modo a compeli-lo ao pagamento da dívida, pois, tal medida, 

seria abusiva, não se coaduna com o objeto do processo de execução, 

que é a excussão de bens do devedor, e não a punição da pessoa do 

devedor. Nesse sentido, cita-se a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE 

MEDIDAS ATÍPICAS, COM BASE NO INCISO IV DO ART. 139 DO CPC/2015 

RATIFICADO. O fato da devedora até o presente momento não ter pago o 

débito, não se mostra suficiente para a adoção das medidas atípicas 

buscadas pela ora agravante suspensão da CNH da agravada, eis que 

retrata malferimento a direito de livre locomoção, salvaguardado pela CF. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE IMPROVIDO. (Agravo 

de Instrumento Nº 70078300258, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 12/07/2018).” 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

EDUCACIONAIS. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Não 

localização de bens da devedora passíveis de penhora. Pedido de 

expedição de mandado para apreensão da Carteira Nacional da 

Habilitação, do passaporte e cancelamento dos cartões de crédito da 

devedora até a quitação do débito. Indeferimento. Restrição de direitos: 

abusividade na medida pretendida. Ademais, tais medidas não se 

prestariam a alcançar o fim almejado. Decisão mantida. Agravo improvido” 

(AI nº 2225383-06.2016.8.26.0000; Rel. Des. Francisco Occhiuto Júnior; 

32ª Câmara de Direito Privado; J. 01/12/2016- TJ/SP). Ante o exposto, 

indefiro os pedidos constantes no ID nº 28537017 (suspensão da 

habilitação, passaporte e bloqueios dos cartões de crédito do executado). 

Sem prejuízo, o exequente informa que não tem interesse no veículo 

penhorado, assim, proceda-se a exclusão de restrição dos veículos de ID 

nº 28295409. Após, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento 

no feito no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005941-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 ª  V A R A 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

1005941-87.2018.8.11.0037 JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA BANCO 

BRADESCO Vistos. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos 

por JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA, alegando, em síntese, omissão na 

decisão de ID 18932997, vez que teria fixado o mesmo valor de multa 

diária estipulado anteriormente no ID 17943802. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Inicialmente, verifico que os embargos foram 

interpostos tempestivamente e na forma legal, de modo que devem ser 

conhecidos. Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao 

embargante, vez que a decisão de ID 18932997 fixou o mesmo valor da 

multa já estipulado no ID 17943802, a qual não foi cumprida pelo requerido. 

Não obstante, como ponderado pelo embargante, o valor da multa foi 

delimitado a R$ 60.000,00. Contudo, esse limite já foi extrapolado e a parte 

requerida ainda não cumpriu a liminar. Desse modo, prudente é aplicar 

medidas adequadas a fim de efetivar a tutela concedida no ID 17943802, 

além da fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Ante o 

exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do Código de 

Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

DOU-LHES PROVIMENTO para sanar a omissão da decisão de ID 

18932997, fazendo constar: “ Considerando a recalcitrância da parte 

requerida em cumprir a tutela concedida no ID 17943802, com fundamento 

nos artigos 297 e 301, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o 

gerente do Banco Bradesco (Rua Piracicaba, 808, nesta Cidade) para que 

cumpra a referida decisão, sob pena de crime de desobediência (art. 300, 

CP). Não obstante, em razão do não cumprimento das decisões judiciais 

de ID 17943802e ID 18932997, fato este que constitui ato atentatório à 

dignidade da justiça, fixo multa de 5% sobre o valor da causa, nos termos 

do artigo 77 do Código de Processo Civil.” Sem prejuízo da análise de 

eventuais preliminares, seja na fase do saneador ou no julgamento do 

feito, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas 

justificativas, sob pena de indeferimento. Com a especificação das 

provas, venham os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 
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do Leste/MT, 25 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007323-18.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SALLES DALCIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI OAB - RS65309 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIS ZANON OAB - MT0009975S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007323-18.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): FRANCISCO SALLES DALCIN REU: BANCO DE LAGE LANDEN 

BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de EXECUÇÃO À EXECUÇÃO ajuizado por 

FRANCISCO SALLES DALCIN em face do BANCO DE LAGE LANDEN 

BRASIL S/A, devidamente qualificados nos autos. Analisando os autos, 

em que pese tenha o embargante oferecido embargos de declaração, 

verifico que, no ID 20524909, foi proferido despacho, de modo que, ante a 

ausência de previsão legal desta via recursal, analiso os documentos de 

ID’ 20794285 e 21181958 como petições. De início, esclareço que o 

despacho proferido no ID 20524909 tem como único intuito observar o 

princípio da celeridade processual, sendo que, aportando informações de 

necessidade de outras provas a serem produzidas, o feito seria saneado. 

Por outro lado, manifestando-se as partes pelo julgamento antecipado, as 

preliminares seriam apreciadas no momento da prolação da sentença. 

Feita essa singela digressão, passo a sanear o feito. A preliminar de 

ausência de documentos relevante não merece guarida, vez que o 

embargante acostou ao feito cópias das peças processuais relevantes 

para a compreensão da lide. Ressalta-se que são essenciais para a 

formação dos autos apartados da ação de embargos à execução cópias: 

a) do título executivo; d) da petição inicial da ação de execução; c) das 

procurações dos advogados do exequente, dos executados e do 

embargante; d) do ato de citação e de sua respectiva juntada aos autos; 

e) do auto de penhora ou depósito, se já houverem sido feitos; f) do auto 

de avaliação dos bens penhorados, se for o caso. Ainda, alega preliminar 

de falta de interesse de agir, ante algumas reivindicações do executado 

como a limitação dos juros remuneratórios, comissão de permanência e 

capitalização diária. Contudo, entendo que a matéria discutida nos autos 

demonstra à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao 

demandante. Portanto tal preliminar não merece prosperar, haja vista que 

os fatos narrados, a causa de pedir e o pedido demonstram a 

necessidade-utilidade e a necessidade-adequação para se alcançar a 

tutelar jurisdicional. Por fim, sustenta que vício na representação 

processual. Contudo, referido vício já foi sanado no ID 17178838 . Refutas 

referidas preliminares, estando presentes os pressupostos processuais e 

condições da ação, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas 

que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 25 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005191-22.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO APARECIDO PEREIRA MENDES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005191-22.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: LAZARO APARECIDO 

PEREIRA MENDES Vistos. Defiro o pedido retro e, em consonância com o 

disposto no artigo 921, III, §1º, do Código de Processo Civil, DETERMINO a 

suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se 

suspenderá a prescrição. Decorrido o referido prazo sem que seja 

localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, 

determino, desde já o arquivamento dos autos, independente de nova 

intimação, oportunidade em que começará a correr o prazo de prescrição 

intercorrente. Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a 

prescrição intercorrente de que trata o §4º do referido artigo, no prazo de 

15 (quinze) dias. Consigno que os autos poderão ser desarquivados para 

prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados 

bens penhoráveis. Observadas às formalidades legais proceda-se com as 

baixas necessárias no relatório estatístico da corregedoria, levando o feito 

ao arquivo provisório até o prazo final da suspensão. Intimem-se. Cumpra, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 25 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003131-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELINA VALDAMERI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003131-76.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: ROSELINA VALDAMERI Vistos. Compulsando 

os autos, DETERMINO a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) 

ano, durante o qual se suspenderá a prescrição, em consonância com o 

disposto no artigo 921, III, §1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

referido prazo sem que seja localizado o executado ou que sejam 

encontrados bens penhoráveis, determino, desde já o arquivamento dos 

autos, independente de nova intimação, oportunidade em que começará a 

correr o prazo de prescrição intercorrente. Após, intimem-se as partes 

para se manifestarem sobre a prescrição intercorrente de que trata o §4º 

do referido artigo, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno que os autos 

poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Observadas às 

formalidades legais proceda-se com as baixas necessárias no relatório 

estatístico da corregedoria, levando o feito ao arquivo provisório até o 

prazo final da suspensão. Intimem-se. Cumpra, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001177-58.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLAN JUNIOR MUNIZ CERQUEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001177-58.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: WANDERLAN JUNIOR 

MUNIZ CERQUEIRA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

ajuizada por OMNI FINANCEIRA S/A em face de WANDERLAN JUNIOR 

MUNIZ CERQUEIRA, ambos devidamente qualificados nos autos. No ID nº 

29024311, a parte requerente pugna pelo arquivamento provisório do feito 

ante a não localização do bem e do requerido. É o breve relato. Decido. 

Inicialmente, constato que, de fato, o requerente não teve êxito na 

localização do veículo, de modo que defiro o pedido e remeto o feito ao 

arquivo provisório. Ressalto que o feito permanecerá no arquivo provisório 

pelo prazo de 1 (ano), sendo que, se nesse período não houver 

andamento do feito, este será extinto por ausência de interesse 

processual superveniente, sem nova intimação da parte requerente. 

Nesse sentido: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PARALIZAÇÃO DO 

FEITO POR MAIS DE TRÊS ANOS NO ARQUIVO PROVISÓRIO EXTINÇÃO 

DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO FALTA SUPERNVENIENTE 

DE INTERESSE PROCESSUAL INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE. 

- Cuida a hipótese de Ação de Busca e Apreensão, cuja sentença julgou 

extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 267, inciso 

VI, do Código de Processo Civil. - Processo paralisado no arquivo 

provisório por mais de três anos (desde 2005). - Ausência de interesse 
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processual superveniente. - Desnecessidade de intimação pessoal. - 

Aplicação do Enunciado nº 12 do Aviso 83/2009 deste Eg. Tribunal de 

Justiça. - Sentença mantida. - Recurso a que liminarmente se nega 

seguimento, nos termos do caput do art. 557 do Código de Processo Civil. 

(TJ-RJ - APL: 112894920018190208 RJ 0011289-49.2001.8.19.0208, 

Relator: DES. CAETANO FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 

16/07/2012, SETIMA CAMARA CIVEL) Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007262-26.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR BONGIORNO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO STIEVEN OAB - RS54484 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO POMPEO OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para dar andamento à carta precatória, no prazo de 05 (cinco) 

dias, ficando ciente de que ficando inerte por mais de 30 (trinta) dias, ela 

será devolvida, independentemente de cumprimento (art. 393 da CNGC).

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000078-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. S. RODRIGUES SERVICOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR (EXECUTADO)

LEONARDO FAGNER SILVA RODRIGUES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE TERCEIRA VARA CÍVEL SEDE DO 3ª VARA CÍVEL 

DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: ( 

) EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 20 (vinte) DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) MYRIAN PAVAN SCHENKEL 

NÚMERO DO PROCESSO: 1000078-87.2017.8.11.0037 VALOR DA 

CAUSA: R$ 44.027,84 ESPÉCIE: [Contratos Bancários]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) PARTE AUTORA: Nome: BANCO 

BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO S.A., S/N, NUCLEO CIDADE DE 

DEUS, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 ADVOGADO(S) DA 

PARTE AUTORA: Advogado: MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA 

OAB: MT5134-O Endereço: desconhecido PARTE REQUERIDA: Nome: L. F. 

S. RODRIGUES SERVICOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR Endereço: RUA 

CURITIBA, 177, ZONA 01, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 Nome: LEONARDO FAGNER SILVA RODRIGUES Endereço: 

RUA CURITIBA, 177, ZONA 01, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FINALIDADE: 

CITAÇÃO DOS REQUERIDOS, via edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos 

termos do artigo 256 e 257, III, ambos do Código de Processo Civil., 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente. RESUMO DA 

INICIAL:Banco Bradesco SA move ação de Execução por Título 

Extrajudicial em face de LFS RODRIGUES SERVIÇOS DE ASSISTENCIA 

FAMILIAR e LEONARDO FAGNER SILVA RODRIGUES no valor de 

R$44.027,84 (quarenta e quatro mil, vinte e sete reais e oitenta e quatro 

centavos) representada pela cédula bancaria nº .010.119.807 de 

22/04/2016, pagável em 48 parcelas mensais. Que seja os executados 

citados para que paguem em 3 ( três) dias o valor atualizado, acrescidos 

de honorarios advocaticios e custas processuais. Fica desde já nomeado 

Defensor Publico atuante na Comarca, como curador Especial em 

consonância com o artigo 72, II do CPC. DESPACHO/DECISÃO: Anexo 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, , digitei. Primavera do 

Leste, 25 de março de 2020. Assinado Digitalmente Aline Bottezel da Rosa 

Gestor de Secretaria

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008083-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRENY FERNANDES DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - SP219072-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

1008083-64.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes acerca do inteiro teor do 

ofício requisitório, nos termos da Resolução CJF 458/2017, art. 11, para 

impugnação. Primavera do Leste, 24 de março de 2020 Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001067-88.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

1001067-88.2020.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo 

legal, impugnar a contestação Primavera do Leste/MT, 25 de março de 

2020. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003474-04.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ODILIA BUENO HERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CASTRO MENEZES OAB - MT16545 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono este feito com a finalidade de intimar 

o requerente para manifestar sobre a Impugnação à Execução no prazo 

de 05(cinco) dias. Primavera do Leste, 25 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000472-26.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SERAFIM BATISTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono este feito com a finalidade de intimar 

o requerente para manifestar sobre a Impugnação à Execução no prazo 

de 05(cinco) dias. Primavera do Leste, 25 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005281-59.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ADRIANA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

G. H. R. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005281-59.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MARCIA ADRIANA 

RODRIGUES DA SILVA, G. H. R. D. O. REQUERIDO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Declaro encerrada a 

instrução. Vista às partes para apresentação de memoriais escritos, no 

prazo sucessivo e legal. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002644-38.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA FERREIRA AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

1002644-38.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes acerca do inteiro teor do 

ofício requisitório, nos termos da Resolução CJF 458/2017, art. 11, para 

impugnação. Primavera do Leste, 25 de março de 2020 Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003397-92.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE ALVES MENDONCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(EXECUTADO)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

1003397-92.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes acerca do inteiro teor dos 

ofícios requisitórios, nos termos da Resolução CJF 458/2017, art. 11, para 

impugnação. Primavera do Leste, 25 de março de 2020 Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004042-54.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO GOMES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - SP219072-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Vistos. Inicialmente, proceda-se a 

conversão da ação para cumprimento de sentença. Intime-se a parte 

executada, na pessoa de seu representante judicial, por meio eletrônico 

para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 

impugnar a execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil. Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, o que 

deverá ser certificado, desde já homologo os cálculos apresentados na 

inicial e determino a expedição do precatório ou RPV, nos termos do artigo 

535, § 3º, do Código de Processo Civil. Após, providencie o levantamento 

dos valores discriminados. Com a confirmação do levantamento dos 

valores, retornem os autos conclusos para a extinção. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003692-66.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRONIDES MARIA DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO(A))

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (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 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Vistos. Inicialmente, determino a 

conversão da ação para cumprimento de sentença. Intime-se a parte 

executada, na pessoa de seu representante judicial, por meio eletrônico 

para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 

impugnar a execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil. Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, o que 

deverá ser certificado, desde já homologo os cálculos apresentados na 

inicial e determino a expedição do precatório ou RPV, nos termos do artigo 

535, § 3º, do Código de Processo Civil. Após, providencie o levantamento 

dos valores discriminados. Com a confirmação do levantamento dos 

valores, retornem os autos conclusos para a extinção. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003178-79.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO VELLOZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

1003178-79.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico 

que o valor atualizado devido ao autor ultrapassa 60 salários mínimos. Ato 

contínuo, impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte 

exequente para manifestar quanto ao interesse em renunciar aos valores 

excedentes. Primavera do Leste, 25 de março de 2020 Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002031-91.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES OAB - MT9510-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR KUMM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002031-91.2019.8.11.0045. REQUERENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

REQUERIDO: JAIR KUMM Vistos. Intime-se a parte requerente para 

recolhimento da diligência, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo 

sem manifestação, certifique-se e devolvam-se os autos à origem com as 

homenagens deste Juízo, procedendo-se as baixas e anotações de estilo. 

Comunique-se à Comarca Deprecante, prestando as informações. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005962-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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DEOCRECIANO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1005962-63.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo 

legal, impugnar a contestação Primavera do Leste/MT, 25 de março de 

2020. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001616-35.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RERISON RODRIGO BABORA OAB - MT9578-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001616-35.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): MANOEL MESSIAS DA SILVA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. No id n. 28843594, a parte 

requerida apresentou pré-manifestação de desistência de recurso, caso a 

parte contrária concorde com o objeto do recurso – forma de cálculo do 

benefício pautada nos arts. 44 e 29, II da Lei n. 8.213/91, com o que 

concordou a parte requerente no id n. 29200062. Assim sendo, 

HOMOLOGO a desistência do recurso, bem como a aplicação da forma de 

cálculo do benefício pautada nos arts. 44 e 29, II da Lei n. 8.213/91. 

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença. Expeça-se ofício ao INSS 

para que proceda a implantação do benefício deferido, no prazo de 30 

(trinta) dias. Decorrido o prazo, não sendo realizada a implantação, 

intime-se a parte requerida, através de seu Procurador, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, providencie a implantação do benefício. Após, 

intime-se a parte requerente para apresentação dos cálculos nos moldes 

do acordo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-672 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1006962-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA IRENE SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006962-98.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: SONIA IRENE SOARES REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Ante a concordância da parte exequente (id 

n. 30365041) com o valor correspondente às parcelas em atraso (R$ 

13.250,96), HOMOLOGO os referidos valores apresentados pela parte 

executada no id n. 29921032. Proceda-se ao preenchimento dos 

documentos necessários visando à expedição do precatório e/ou 

requisição de pequeno valor – RPV, conforme o cálculo homologado. 

Após, providencie-se o levantamento dos valores discriminados. No que 

tange aos honorários sucumbenciais, considerando a divergência entre as 

partes, remetam-se os autos à Contadoria do Juízo. Com a juntada dos 

cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 (dez) 

dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006334-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSO WERMER MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006334-12.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ADEMILSO WERMER MARTINS 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE proposta por 

ADEMILSO WERMER MARTINS em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, alegando, em síntese, ter sofrido um acidente de 

trânsito, no ano de 2016, ocasionando fraturas múltiplas nas vertebras 

torácicas e cervical, sendo submetido a tratamento cirúrgico, o que 

diminuiu significativamente sua capacidade laborativa. Assim, requer, por 

conseguinte, a concessão de auxílio-acidente. Laudo pericial realizado por 

perito judicial (ID nº 21209670). Devidamente citado, o requerido contestou 

no ID nº 21410430, requerendo a improcedência do pedido, uma vez que a 

parte autora não atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos 

para percepção do benefício. Impugnação a contestação no ID nº 

23987300. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, verifico que o 

processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. A questão controvertida cinge-se quanto à 

perda/diminuição da capacidade física para o trabalho ou para atividades 

pessoais. O auxílio-acidente será concedido ao segurado que, após 

consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, 

resultarem sequelas que impliquem a redução parcial e definitiva da 

capacidade para o trabalho habitual (artigo 86 da Lei 8.213/91), 

independente de carência (artigo 26, I, da Lei nº 8.213/91). No caso dos 

autos, verifico que restou comprovada a diminuição da capacidade para o 

trabalho exercido pelo requerente, notadamente após a perícia médica 

afirmar a incapacidade parcial permanente. Dessa forma, comprovada a 

redução da capacidade para o exercício da atividade laboral, o benefício 

pleiteado pelo requerente deve ser acolhido. Nesse sentido: 

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. 

CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. 

COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL. CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES. 

TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. VERBA 

ADVOCATÍCIA. 1. A percepção do benefício previdenciário de 

auxílio-acidente exige o preenchimento simultâneo de dois requisitos: (a) 

ocorrência de acidente de qualquer natureza, e (b) que após a 

consolidação das lesões resultem sequelas que impliquem redução da 

capacidade para o trabalho que exercia, nos termos do art. 86 da Lei n. 

8.213/91. 2. No caso concreto, a análise dos autos demonstra que a 

requerente sofreu acidente motociclístico, o que é confirmado pelo laudo 

pericial anexado, que atesta ainda a redução da capacidade para o 

trabalho. 3. Demonstrada a condição de segurada da autora ao RGPS, 

bem como a redução de sua capacidade laborativa, mostra-se devido o 

reconhecimento do direito ao benefício previdenciário de auxílio-acidente, 

em face da comprovação dos requisitos necessários à concessão do 

benefício. 4. O Termo inicial de concessão do auxílio-acidente é o dia 

seguinte ao da cessação do auxílio-doença, conforme preconiza o § 2º do 

art. 86 da Lei de Benefícios. 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 
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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 de 

sucumbência, 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 provida. (TRF-1 - AC: 

00154616520184019199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS 

AUGUSTO PIRES BRANDÃO, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 

14/11/2018). Nessa toada, constato que a parte requerente faz jus ao 

benefício de auxílio-acidente, nos termos da Lei nº 8.213/91, haja vista 

que, preenchidos os requisitos legais, sendo de rigor o acolhimento da 

pretensão inicial. Quanto ao termo inicial do benefício auxílio-acidente, o 

STJ tem entendimento consolidado de que o termo inicial do auxílio- 

acidente é a data da cessação do auxílio-doença, quando este for pago 

ao segurado, sendo que, inexistindo tal fato, ou ausente prévio 

requerimento administrativo para a concessão do auxílio-acidente, o termo 

inicial do recebimento do benefício deve ser a data da citação (ARE 

1006507, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 

26/10/2016, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 

04/11/2016 PUBLIC 07/11/2016). Ante o exposto, e por tudo mais que nos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR a parte requerida a conceder a parte requerente o benefício 

previdenciário de AUXÍLIO-ACIDENTE, no valor correspondente a 50% do 

salário do salário-de-benefício (artigo 86, §1º, da Lei nº 8.213/91), 

devendo ser pago até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou 

até a data do óbito da segurada. As quantias correspondentes às 

parcelas em atraso são devidas a partir da cessação do auxílio-doença 

(29/05/2017 – ID nº 1354444), acrescidas de correção monetária e juros 

moratórios conforme versão mais atualizada do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal. Segundo dispõe a Súmula nº 204 do Superior Tribunal de 

Justiça, “os juros de mora nas ações relativas a benefícios 

previdenciários incidem a partir da citação válida”. Veja-se que o benefício 

tem caráter alimentar sendo que a demora em sua inclusão poderá 

acarretar perigo de danos irreparáveis na vida da parte requerente. Isento 

de custas e despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 

8.620/93. Honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre 

o valor das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do 

Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas 

vincendas, que serão pagas administrativamente, com a implantação do 

benefício no sistema geral de Previdência Social. Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002943-15.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO GONCALVES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002943-15.2019.8.11.0037. REQUERENTE: AMARILDO GONCALVES 

BATISTA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA 

C/C COM PEDIDOS DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA ajuizada por AMARILDO GONÇALVES BATISTA, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, alegando, em síntese, 

ser portador de hérnia de disco da coluna cervical, dorsal e lombo sacra 

com radiculopatia e mielopatia, espondilose com radiculopatia e mielopatia, 

osteofitos e lumbago, impedindo-o de trabalhar. No id nº 20451002, o 

pedido liminar foi concedido. Laudo pericial realizado por perito judicial no 

Id nº 28652573. Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação no 

Id nº 28765008, requerendo o julgamento improcedente do pedido, uma 

vez que a parte autora não atende aos requisitos legais e regulamentares 

exigidos para percepção do benefício. Impugnação a contestação no Id nº 

29209335. É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, requerendo a concessão de benefício por incapacidade. 

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, 

passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na 

incapacidade laborativa da parte autora, a qual deve impedir o exercício de 

atividades que lhe garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 

8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela parte requerente, há 

necessidade de se verificar a existência dos requisitos para concessão 

do pleito formulado. A concessão de benefícios por incapacidade laboral 

está prevista nos artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: 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. Art. 59. 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 dias consecutivos. Ademais, 

a parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao requerimento de 

aposentadoria por invalidez. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 

8.213/91 que, caso ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, 

a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo 

de tempo, no denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que 

impeça o exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 27/03/2017). Analisando os autos, no que tange a 

qualidade de segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram 

satisfeitos, pois foram devidamente comprovados pelo Extrato 

Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 

28765009). Quanto a incapacidade para o exercício das atividades 

laborais, consigno que o laudo pericial atestou que a parte requerente está 

temporariamente incapacitada para o exercício de suas atividades 
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laborais, sendo possível uma melhora importante com tratamento 

adequado. Deste modo, entendo que a parte requerente faz jus ao 

benefício de auxílio-doença, até que possa se reabilitar, nos termos do 

artigo 59 da Lei nº 8.213/91, haja vista que, preenchidos os requisitos 

legais, de rigor o acolhimento parcial da pretensão inicial. Ante o exposto, 

e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE em parte o 

pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida a conceder à 

parte requerente o benefício previdenciário de AUXÍLIO-DOENÇA, no valor 

do salário de contribuição por mês, até a cessação da incapacidade, a 

qual deverá ser verificada pela perícia do INSS, efetuando o pagamento 

das quantias correspondentes às parcelas em atraso devidos a partir do 

requerimento administrativo (22/01/2019 – Id nº 20426333), nos termos do 

artigo 43, caput, da Lei 8.213/91, observada a eventual prescrição 

quinquenal. Correção monetária e juros moratórios, conforme versão mais 

atualizada do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Segundo dispõe a 

Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora nas 

ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação 

válida”. Tendo em vista que a prova inequívoca foi estabelecida na 

sentença, e diante do pedido da parte e da verossimilhança das alegações 

já enfrentadas na presente decisão, CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA para o fim de DETERMINAR a implantação do auxílio-doença, nos 

termos já expressos no dispositivo da sentença, no prazo de 30 (trinta) 

dias. Veja-se que o benefício tem caráter alimentar, sendo que a demora 

em sua inclusão poderá acarretar perigo de danos irreparáveis na vida da 

parte requerente. Isento de custas e despesas processuais, nos termos 

do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Honorários advocatícios no valor de 

10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos 

da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente, com 

a implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1006065-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDNALVA SANTOS DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT16689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006065-07.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: MARIA EDNALVA SANTOS DE 

JESUS EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de EXECUÇÃO PROVISÓRIA ajuizada por MARIA EDNALVA 

SANTOS DE JESUS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. O objeto destes 

autos era a implantação de benefício deferido em sede de tutela 

antecipada nos autos de n. 1000688-55.2017.8.11.0037. Não tendo 

ocorrido a implantação, a parte exequente pugnou pela intimação da parte 

executada para pagamento dos valores devidos a título de antecipação de 

tutela. É o breve relato. Fundamento e decido. Da análise dos autos, 

verifico que no processo de n. 1000688-55.2017.8.11.0037 foi proferida 

sentença de procedência em 06/09/2019, a qual transitou em julgado em 

22/10/2019. Destarte, o requerimento de cumprimento de sentença 

referente a eventuais valores não pagos deverá ser feito naqueles autos, 

de modo que este feito deve ser extinto, vez que carece dos 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios. Após certificado o trânsito em 

julgado, remeta-se este feito à Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004437-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDISON FERNANDES FRAZAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

CAROLINE STATES NIEBISCH OAB - MT24161/O-O (ADVOGADO(A))

CLAUDENICE SERAFIM OAB - MT24906/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004437-46.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: CLEDISON FERNANDES 

FRAZAO EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por CLEDISON 

FERNANDES FRAZAO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos O objeto destes autos 

era o restabelecimento de benefício deferido nos autos de n. 

6637-53.2012.811.0037, cuja sentença transitou em julgado em 

13/12/2013. No decorrer da demanda, houve a revogação da procuração 

outorgada às patronas da parte exequente, motivo pelo qual estas 

requereram a reserva de valores visando o pagamento de seus 

honorários contratuais. A parte exequente, por meio de sua nova 

advogada, se manifestou contra o referido pedido de reserva. É o breve 

relato. Fundamento e decido. De início, verifico que o pedido de 

restabelecimento do benefício não merece acolhimento, haja vista que a 

Autarquia executada tem o poder de realizar a revisão dos benefícios 

concedidos e verificar se houve a alteração da situação incapacitante, de 

modo que a eventual cessação não afronta a coisa julgada, 

constituindo-se fato novo, o qual demanda novo julgamento para apurar a 

persistência da incapacidade. Neste sentido, veja-se: PROCESSUAL CIVIL 

E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COISA JULGADA. 

INOCORRÊNCIA. 1. A sentença que decide a relação jurídica 

previdenciária em torno da prestação de benefícios por incapacidade 

contém implicitamente a cláusula rebus sic stantibus, a qual subordina a 

eficácia e a autoridade da decisão, no tempo, à permanência das 

situações de fato e de direito que ensejaram a criação da norma jurídica 

individualizada contida no dispositivo sentencial. 2. Isso significa que um 

benefício por incapacidade concedido judicialmente poderá ser cessado 

ante a alteração superveniente da situação incapacitante, sem que isso 

afronte a autoridade da coisa julgada. Também assim deve se passar com 

a coisa julgada relativa à sentença que nega a concessão de um 

benefício: o ulterior advento do quadro de incapacidade ou do 

agravamento incapacitante da doença faz surgir uma nova causa de 

pedir, ensejando a propositura de uma nova ação. Em ambas as 

hipóteses, não há se falar em identidade de demandas (trea eadem) como 

suporte à incidência da autoridade da coisa julgada. (TRF-4 – AC 

5015253-37.2018.4.04.9999, Relator: PAULO AFONSO BRUM VAZ, 

TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Julgamento: 7 de Novembro de 

2018). O pleito de reserva de valores objetivando o pagamento de 

honorários contratuais é incabível, vez que, além de ter que ser discutido 

em ação própria, não haverá nenhum valor a ser recebido nestes autos, 

conforme fundamentação supramencionada. Destarte, este feito deve ser 

extinto, vez que carece dos pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios. Após certificado o trânsito em julgado, remeta-se 

este feito à Central de Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável 

pelas cobranças das custas processuais e arquivamento dos autos, com 

as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002275-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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SANDRO ROBERTO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002275-78.2018.8.11.0037. AUTOR(A): SANDRO ROBERTO DOS 

SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C 

PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por SANDRO 

ROBERTO DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, alegando, em síntese, ser portadora de cirrose hepática 

por álcool, transtorno mentais e comportamentais devido ao uso de álcool, 

episódio depressivo grave, varizes esofagiana, gastrite antral 

enantematosa leve e úlcera bulbar, impedindo-o de trabalhar. No id nº 

13526665, o pedido liminar foi indeferido. Devidamente citado, o requerido 

ofereceu contestação no Id nº 14760524, requerendo o julgamento 

improcedente do pedido, uma vez que a parte autora não atende aos 

requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do benefício. 

Impugnação a contestação no Id nº 16994168. Laudo pericial realizado por 

perito judicial no Id nº 25648923. É o relatório. Fundamento e decido. 

Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo a concessão de 

benefício por incapacidade. O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o mérito. 

Cinge-se a controvérsia basicamente na incapacidade laborativa da parte 

autora, a qual deve impedir o exercício de atividades que lhe garantem a 

subsistência, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do pedido 

manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A 

concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos 

artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: 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. Art. 59. 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 dias consecutivos. Ademais, a 

parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao requerimento de 

aposentadoria por invalidez. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 

8.213/91 que, caso ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, 

a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo 

de tempo, no denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que 

impeça o exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 27/03/2017). Analisando os autos, no que tange a 

qualidade de segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram 

satisfeitos, pois foram devidamente comprovados pelo Extrato 

Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 

14760524). Quanto a incapacidade para o exercício das atividades 

laborais, consigno que o laudo pericial atestou que a parte requerente está 

temporariamente incapacitada para o exercício de suas atividades 

laborais, sendo possível uma melhora importante com tratamento 

especializado. Deste modo, entendo que a parte requerente faz jus ao 

benefício de auxílio-doença, até que possa se reabilitar, nos termos do 

artigo 59 da Lei nº 8.213/91, haja vista que, preenchidos os requisitos 

legais, de rigor o acolhimento parcial da pretensão inicial. Ante o exposto, 

e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE em parte o 

pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida a conceder à 

parte requerente o benefício previdenciário de AUXÍLIO-DOENÇA, no valor 

do salário de contribuição por mês, até a cessação da incapacidade, a 

qual deverá ser verificada pela perícia do INSS, efetuando o pagamento 

das quantias correspondentes às parcelas em atraso devidos a partir do 

requerimento administrativo (22/01/2018 – Id nº 12743796), nos termos do 

artigo 43, caput, da Lei 8.213/91, observada a eventual prescrição 

quinquenal. Correção monetária e juros moratórios, conforme versão mais 

atualizada do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Segundo dispõe a 

Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora nas 

ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação 

válida”. Isento de custas e despesas processuais, nos termos do artigo 

8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Honorários advocatícios no valor de 10% (dez 

por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da Súmula 

nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente, com a 

implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000495-40.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE TAVARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELIO ROSA DE MORAES OAB - MT0018464A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000495-40.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ELIETE TAVARES DA SILVA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, 

proposta por ELIETE TAVARES DA SILVA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, alegando, em síntese, ser 

portadora de enfermidade que atinge seu joelho esquerdo, com fortes 

dores, perda de trofia muscular, perda de força e restrição de 

movimentos,, impedindo-a de trabalhar. No id nº 4972621, o pedido liminar 
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foi concedido. Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação no 

Id nº 10271698, requerendo o julgamento improcedente do pedido, uma 

vez que a parte autora não atende aos requisitos legais e regulamentares 

exigidos para percepção do benefício. Impugnação a contestação no Id nº 

12040416. Laudo pericial realizado por perito judicial no Id nº 25754259. É 

o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

requerendo a concessão de benefício por incapacidade. O processo está 

em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, 

passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na 

incapacidade laborativa da parte autora, a qual deve impedir o exercício de 

atividades que lhe garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 

8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela parte requerente, há 

necessidade de se verificar a existência dos requisitos para concessão 

do pleito formulado. A concessão de benefícios por incapacidade laboral 

está prevista nos artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: 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. Art. 59. 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 dias consecutivos. Ademais, 

a parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao requerimento de 

aposentadoria por invalidez. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 

8.213/91 que, caso ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, 

a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo 

de tempo, no denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que 

impeça o exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 27/03/2017). Analisando os autos, no que tange a 

qualidade de segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram 

satisfeitos, pois foram devidamente comprovados pelo Extrato 

Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 

10271702). Quanto a incapacidade para o exercício das atividades 

laborais, consigno que o laudo pericial atestou que a parte requerente está 

temporariamente incapacitada para o exercício de suas atividades 

laborais, sendo que necessita de tratamento rápido e adequado para que 

possa ser reabilitada o quanto antes. Deste modo, entendo que a parte 

requerente faz jus ao benefício de auxílio-doença, até que possa se 

reabilitar, nos termos do artigo 59 da Lei nº 8.213/91, haja vista que, 

preenchidos os requisitos legais, de rigor o acolhimento parcial da 

pretensão inicial. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR 

a parte requerida a conceder à parte requerente o benefício previdenciário 

de AUXÍLIO-DOENÇA, no valor do salário de contribuição por mês, até a 

cessação da incapacidade, a qual deverá ser verificada pela perícia do 

INSS, efetuando o pagamento das quantias correspondentes às parcelas 

em atraso devidos a partir do requerimento administrativo (14/07/2016 – Id 

nº 4853048), nos termos do artigo 43, caput, da Lei 8.213/91, observada a 

eventual prescrição quinquenal. Correção monetária e juros moratórios, 

conforme versão mais atualizada do Manual de Cálculos da Justiça 

Federal. Segundo dispõe a Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça, 

“os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem 

a partir da citação válida”. Tendo em vista que a prova inequívoca foi 

estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, 

CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de DETERMINAR a 

implantação do auxílio-doença, nos termos já expressos no dispositivo da 

sentença, no prazo de 30 (trinta) dias. Veja-se que o benefício tem caráter 

alimentar, sendo que a demora em sua inclusão poderá acarretar perigo 

de danos irreparáveis na vida da parte requerente. Isento de custas e 

despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. 

Honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior 

Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente, com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001626-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE FREITAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (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 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001626-16.2018.8.11.0037. REQUERENTE: EDSON DE FREITAS SILVA 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONVERSÃO PARA 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por EDSON DE FREITAS 

SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

alegando, em síntese, sofrer de processo degenerativo nas colunas 

cervical e lombar, caracterizado por discopatia deneralizada e ruptura do 

manguito rotador, impedindo-o de trabalhar. A tutela antecipada foi 

indeferida no Id nº 12353143. Devidamente citada, a parte requerida 

ofereceu contestação no Id nº 13949099, requerendo o julgamento 

improcedente do pedido, uma vez que a parte autora não atende aos 

requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do benefício. 

Impugnação à contestação no Id nº 14889829. Laudo pericial realizado por 

perito judicial no Id nº 24276137. É o relatório. Fundamento e decido. 

Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo a concessão de 

benefício por incapacidade. O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o mérito. 
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Cinge-se a controvérsia basicamente na incapacidade laborativa da parte 

autora, a qual deve impedir o exercício de atividades que lhe garantem a 

subsistência, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do pedido 

manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A 

concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos 

artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: 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. Art. 59. 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 dias consecutivos. Ademais, a 

parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao requerimento de 

aposentadoria por invalidez. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 

8.213/91 que, caso ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, 

a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo 

de tempo, no denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que 

impeça o exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA:27/03/2017). Analisando os autos, no que tange à 

qualidade de segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram 

satisfeitos, pois foram devidamente comprovados pelo Extrato 

Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 

13949099 –últimas páginas). Quanto a incapacidade para o exercício das 

atividades laborais, consigno que o laudo pericial atestou que a parte 

requerente está total e permanentemente incapacitada para qualquer 

atividade laboral, devendo reservar a pequena capacidade funcional 

residual para os cuidados pessoais (Id nº 24276137). Nessa toada, 

entendo que a parte requerente faz jus ao benefício de aposentadoria por 

invalidez, nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91, haja vista que, 

preenchidos os requisitos legais, de rigor o acolhimento da pretensão 

inicial. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte 

requerida a conceder à parte requerente o benefício previdenciário de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, no valor do salário de contribuição por 

mês, efetuando o pagamento das quantias correspondentes às parcelas 

em atraso devidos a partir do requerimento administrativo (23/01/2018 – Id 

nº 12317655), nos termos do artigo 43, caput, da Lei 8.213/91, observada 

a eventual prescrição quinquenal. Oficie-se para implantação. Correção 

monetária e juros moratórios conforme versão mais atualizada do Manual 

de Cálculos da Justiça Federal. Segundo dispõe a Súmula nº 204 do 

Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora nas ações relativas a 

benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”. Isento de 

custas e despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 

8.620/93. Honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre 

o valor das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do 

Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas 

vincendas, que serão pagas administrativamente, com a implantação do 

benefício no sistema geral de Previdência Social. Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000470-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIOLLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO ORLANDI OAB - RS71807 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000470-90.2018.8.11.0037. AUTOR(A): JOSE ANTONIOLLI REU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFICIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ C/C TUTELA PROVISORIA DE URGÊNCIA ajuizada por 

JOSE ANTONIOLLI em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

– INSS, alegando, em síntese, que sofreu um acidente de trabalho, do qual 

resultou grave lesão em sua perna, impedindo-o de trabalhar. A tutela 

antecipada foi indeferida no Id nº 12074807. Devidamente citada, a parte 

requerida ofereceu contestação no Id nº 12469752, requerendo o 

julgamento improcedente do pedido, uma vez que a parte autora não 

atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do 

benefício. Impugnação à contestação no Id nº 18095619. Laudo pericial 

realizado por perito judicial no Id nº 24735259. É o relatório. Fundamento e 

decido. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo a 

concessão de benefício por incapacidade. O processo está em ordem, 

não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de 

ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e 

regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da 

ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de 

mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o 

mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na incapacidade laborativa 

da parte autora, a qual deve impedir o exercício de atividades que lhe 

garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do 

pedido manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A 

concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos 

artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: 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. Art. 59. 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 dias consecutivos. Ademais, a 

parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao requerimento de 

aposentadoria por invalidez. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 

8.213/91 que, caso ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, 
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a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo 

de tempo, no denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que 

impeça o exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA:27/03/2017). Analisando os autos, no que tange à 

qualidade de segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram 

satisfeitos, pois foram devidamente comprovados pelo Extrato 

Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 

12469752 – última página). Quanto a incapacidade para o exercício das 

atividades laborais, consigno que o laudo pericial atestou que a parte 

requerente está definitivamente incapacitada para o seu trabalho habitual, 

o qual requer esforços intensos, não sendo possível realizá-lo devido as 

limitações da perna esquerda. Nessa toada, entendo que a parte 

requerente faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez, nos 

termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91, haja vista que, preenchidos os 

requisitos legais, de rigor o acolhimento da pretensão inicial. Ante o 

exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida a conceder à 

parte requerente o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, no valor do salário de contribuição por mês, efetuando o 

pagamento das quantias correspondentes às parcelas em atraso devidos 

a partir da cessação do auxílio-doença (30/05/2017 – Id nº 11545434), 

nos termos do artigo 43, caput, da Lei 8.213/91, observada a eventual 

prescrição quinquenal. Correção monetária e juros moratórios conforme 

versão mais atualizada do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 

Segundo dispõe a Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça, “os juros 

de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir 

da citação válida”. Tendo em vista que a prova inequívoca foi estabelecida 

na sentença, e diante do pedido da parte e da verossimilhança das 

alegações já enfrentadas na presente decisão, CONCEDO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de DETERMINAR a implantação do 

benefício nos termos já expressos no dispositivo da sentença, no prazo 

de 30 (trinta) dias e comprová-la nos autos no prazo de 60 (sessenta) 

dias. Veja-se que o benefício tem caráter alimentar sendo que a demora 

em sua inclusão poderá acarretar perigo de danos irreparáveis na vida da 

parte requerente. Isento de custas e despesas processuais, nos termos 

do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Honorários advocatícios no valor de 

10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos 

da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente, com 

a implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006488-93.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TERESA MICHALSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006488-93.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: TERESA MICHALSKI 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Recebo a 

presente liquidação de sentença. Intimem-se as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do Código de Processo Civil. 

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, servindo a presente 

decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. Primavera do 

Leste/MT, 23 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005860-07.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZAMA MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005860-07.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: ELIZAMA MARQUES 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Recebo a 

presente liquidação de sentença. Intimem-se as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do Código de Processo Civil. 

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, servindo a presente 

decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. Primavera do 

Leste/MT, 23 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005859-22.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANIA RODRIGUES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005859-22.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: JANIA RODRIGUES DOS 

SANTOS EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. 

Recebo a presente liquidação de sentença. Intimem-se as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do Código de Processo Civil. 

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 
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deliberação. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, servindo a presente 

decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. Primavera do 

Leste/MT, 23 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005972-73.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE XAVIER DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005972-73.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: CLAUDETE XAVIER DE 

FREITAS EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. 

Recebo a presente liquidação de sentença. Intimem-se as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do Código de Processo Civil. 

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, servindo a presente 

decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. Primavera do 

Leste/MT, 24 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005862-74.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA DE SOUZA PEREIRA PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005862-74.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: REGINA CELIA DE SOUZA 

PEREIRA PINTO EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

Vistos. Recebo a presente liquidação de sentença. Intimem-se as partes 

para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do Código de Processo Civil. 

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, servindo a presente 

decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. Primavera do 

Leste/MT, 23 de março de 2020 Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005942-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L POIER - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005942-72.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES EXECUTADO: L POIER - ME Vistos, Acolho a manifestação retro (id. 

n°24773098). Cite-se e intime-se a parte executada para que, no prazo de 

15(quinze) dias, efetue a entrega da coisa certa(artigo 806, caput, do 

Código de Processo Civil), a saber, 61m² de forro, sob pena de multa diária 

que fixo em R$500,00(quinhentos reais) até o limite de R$5.000,00(cinco 

mil reais), nos termos do §1º, art. 806, do Código de Processo Civil. A 

penhora da coisa certa deverá recair no seguinte endereço: Avenida do 

Comércio, n°1579, ao lado do Hotel Tropical, Primavera do Leste/MT. Serve 

a presente de mandado de citação e intimação/penhora. Primavera do 

Leste/MT, de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005871-36.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA TEREZINHA FRANKEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005871-36.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: NEUSA TEREZINHA FRANKEN 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Recebo a 

presente liquidação de sentença. Intimem-se as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do Código de Processo Civil. 

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, servindo a presente 

decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. Primavera do 

Leste/MT, 23 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009184-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE MARIA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

EDICLEIA DE SOUZA RAMPAZO (EXEQUENTE)

ERCILIA MARIA LOPES ROGGIA (EXEQUENTE)

EUZA CHAVES DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

APARECIDA IDENE PICOLI ANNES (EXEQUENTE)

TANIA REGINA DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

ROSANI MARIA LONDERO (EXEQUENTE)

MARIA ZENI (EXEQUENTE)

ELIANE DE FATIMA LAGUNA DEFENTE (EXEQUENTE)

IVANE LUCIA PIRES FELICIO CORVETTO (EXEQUENTE)

ROSANGELA MARIA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

KATIA LILIAN DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

JOELMA FERNANDES FERREIRA (EXEQUENTE)

NEUZA PIENIZ (EXEQUENTE)

MARCIA DE FATIMA RIGON MOREIRA (EXEQUENTE)

DARCI LUIZ SCOPEL (EXEQUENTE)

SIMONI CARLA RUPPEL (EXEQUENTE)

SANDRA REGINA DIAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

CLEIA MARIA TRINDADE DO AMARAL (EXEQUENTE)

MARIA SOCORRO RODRIGUES LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE SOUZA COUTINHO OAB - MT10661-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1009184-90.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: DARCI LUIZ SCOPEL, ROSANI 

MARIA LONDERO, KATIA LILIAN DO NASCIMENTO, SIMONI CARLA 

RUPPEL, MARIA SOCORRO RODRIGUES LIMA, CLEIA MARIA TRINDADE 

DO AMARAL, NEUZA PIENIZ, ERCILIA MARIA LOPES ROGGIA, JOELMA 

FERNANDES FERREIRA, MARCIA DE FATIMA RIGON MOREIRA, MARIA 

ZENI, ELIANE DE FATIMA LAGUNA DEFENTE, EDICLEIA DE SOUZA 

RAMPAZO, EUZA CHAVES DO NASCIMENTO, SANDRA REGINA DIAS 

DOS SANTOS, ROSANGELA MARIA DOS SANTOS, IVANE LUCIA PIRES 

FELICIO CORVETTO, ROSANE MARIA DOS SANTOS, APARECIDA IDENE 

PICOLI ANNES, TANIA REGINA DO NASCIMENTO EXECUTADO: MUNICÍPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE MT Vistos. Recebo a presente liquidação de 

sentença. Intimem-se as partes para a apresentação de pareceres ou 

documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do 

artigo 510 do Código de Processo Civil. Aportando a documentação, 
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retornem os autos conclusos para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se 

com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 24 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001566-72.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001566-72.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: HOSPITAL E MATERNIDADE 

SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA - EPP EXECUTADO: APARECIDO ANTONIO 

DA SILVA Vistos, Intime-se a parte devedora para cumprir o acordo 

homologado na sentença de ID. n° 30605461, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e de expedição de 

mandado de penhora e avaliação (NCPC, 523 e § 1º). Decorrido o prazo 

sem o pagamento, venham conclusos para deliberações. Serve a 

presente decisão como carta/mandado de intimação, conforme dados 

constantes da petição inicial e planilha de débito. Primavera do Leste-MT, 

24 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005597-72.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER LUIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005597-72.2019.8.11.0037. REQUERENTE: WENDER LUIZ DOS SANTOS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Deixo de 

designar audiência de conciliação, visto que, invariavelmente, a Fazenda 

Pública não demonstra interesse em conciliar, o que faço nos termos do 

seguinte Enunciado: Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser dispensada 

a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO. CUIABÁ). Cite-se o 

requerido dos termos da ação, na pessoa do representante legal (artigo 

75 do CPC), pela via eletrônica disponibilizada, para, querendo, 

apresentar(em) contestação no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

revelia, considerando-se como verdadeiros os fatos aduzidos na exordial 

(artigo 344 do Código de Processo Civil). Caso a contestação venha 

acompanhada de documentos e/ou sejam arguidas preliminares, a parte 

autora poderá impugná-la no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser 

intimada para tanto. Cientifique-se ao réu que deverá fornecer ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública a documentação de que disponha(m) para o 

esclarecimento da causa, apresentando-a com a contestação, bem como 

que não haverá prazos diferenciados (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009). 

Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 24 de março de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005582-06.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILEY DE SOUZA PEREIRA TAVARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005582-06.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: MARCILEY DE SOUZA PEREIRA 

TAVARES EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. 

Recebo a presente liquidação de sentença. Intimem-se as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do Código de Processo Civil. 

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, servindo a presente 

decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. Primavera do 

Leste/MT, 24 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000529-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DOS SANTOS SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1000529-78.2018.8.11.0037 Reclamante: RAFAEL DOS 

SANTOS SENA Reclamada: UNIC EDUCACIONAL LTDA. DESPACHO 

Vistos, etc. Intime-se a instituição de ensino Ré para se pronunciar acerca 

da manifestação (proposta de acordo) apresenta pela parte Autora (Id. nº 

22935602), no prazo de 05 (cinco) dias. Após, façam os autos conclusos. 

Às providências. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000479-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR CASSEMIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM JOSE DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000479-86.2017.8.11.0037. REQUERENTE: WALDEMAR CASSEMIRO 

REQUERIDO: JOAQUIM JOSE DO NASCIMENTO Vistos, A expedição de 

ofícios pelo Juízo a órgãos/repartições e empresas com a finalidade de 

encontrar o endereço da parte demandada, fere a principiologia do 

procedimento da Lei n° 9.099/95 (informalidade, celeridade, economia 

processual e outros). Ademais, é ônus processual da parte a realização 

de diligências precedentes com o objetivo de localizar o endereço da parte 

reclamada quando do ajuizamento da ação. Tendo sido esgotadas as 

diligências oficiais possíveis para localização da parte requerida, 

revela-se inócuo o prosseguimento da ação, que não pode ser prolongada 

indefinidamente, pois onera o Erário com a movimentação infrutífera do 

aparato judicial. Diante disso, intime-se a parte requerente para indicar 

endereço atualizado da parte requerida, no prazo de 15(quinze) dias, sob 

pena de extinção, uma vez que os presentes autos encontram-se em 

trâmite desde 2017 sem ser validamente constituído. Primavera do 

Leste/MT, 25 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001606-54.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELI VEDOVATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL DA ROSA KLEIN OAB - MT21959/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CLÁUDIO SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001606-54.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:MARCIELI 

VEDOVATTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL DA ROSA 

KLEIN, PHILIPE CASARIN PEIXOTO POLO PASSIVO: CLÁUDIO SOUZA 

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: 

Matutino Data: 13/07/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA BENJAMIN 

CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 . 25 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: 1005430-55.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JENIFER XAVIER SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005430-55.2019.8.11.0037. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME REQUERIDO: JENIFER XAVIER SANTOS Vistos, Intime-se a 

parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar endereço 

atualizado da requerida, sob pena de extinção do processo. Primavera do 

Leste – MT, 25 de março de 2020 Eviner Valério Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007944-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZENY RODRIGUES MAGALHAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDEMAR GOMES DA SILVA OAB - MT0019169A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1007944-15.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE REQUERIDO: LUZENY RODRIGUES MAGALHAES Vistos, Tendo em 

vista que foi firmado Termo de Ajustamento de Conduta nº004/2020 no 

processo 1008045-52.2018.8.11.0037, que trata da mesma matéria deste 

processo, intime-se o Município de Primavera do Leste para que se 

manifeste, no prazo de 15 dia, requerendo o que entender de direito. 

Determino à Secretaria que traslade a estes autos o Termo de 

Ajustamento de Conduta do mencionado processo (que está no 

Documento de Id 29147257 daqueles autos). Cumpra-se. Após, intime-se. 

Primavera do Leste/MT, 25 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011516-98.2011.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TAGLIANI & CIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

LUIZMAR BARBOSA VIEIRA OAB - MT13059-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011516-98.2011.8.11.0037. EXEQUENTE: TAGLIANI & CIA LTDA 

EXECUTADO: BRASIL TELECOM S/A OI Vistos, Manifeste-se a parte 

executada acerca do cálculo apresentado no ID. n°26392515, no prazo de 

05(cinco) dias. Em caso positivo ou decorrido o prazo sem manifestação, 

cumpra-se na integra a decisão do evento n°24887469 e arquive-se 

definitivamente os autos. Primavera do Leste/MT, 25 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004360-71.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI APPELT FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM OAB - MT12413-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS SIMAO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004360-71.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: DARCI APPELT FERREIRA 

EXECUTADO: DOUGLAS SIMAO FERREIRA Vistos, INDEFIRO o pedido de 

bloqueio de circulação, transferência e a penhora do veículo indicado pelo 

credor, uma vez que as medidas mostram-se inócuas para a satisfação 

do crédito exequendo, diante de tantas restrições já incluídas por diversos 

juízos. INDEFIRO a intimação do executado para que indique bens à 

penhora, uma vez que a indicação e persecução de bens compete ao 

exequente, devendo ser diligente a atuante para obter todo o necessário 

para satisfação de seu crédito. Tendo sido esgotadas as diligências para 

localização de bens livres e desembaraçados para satisfação do crédito 

exequendo, revela-se ineficaz o prosseguimento da ação, que não pode 

ser prolongada indefinidamente, pois onera o Erário com a movimentação 

infrutífera do aparato judicial. Sem prejuízo, EXPEÇA-SE mandado de 

constatação, penhora e avaliação, a ser cumprido na residência do 

executado, objetivando-se saber se existe algum outro veículo ou bem 

penhorável em sua posse, até o limite para satisfazer o crédito. Sendo o 

caso, deverá o Oficial de Justiça proceder a penhora e avaliação do 

veículo mencionado ou de outro veículo porventura encontrado, nomeando 

o exequente como fiel depositário do bem e procedendo-se a remoção do 

veículo. Serve a presente de mandado. Primavera do Leste/MT, 25 de 

março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010398-82.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT7719-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HARLAN DE LIMA RAMOS (REQUERIDO)

ZELAINE SERRES DE LIMA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO – TRÂNSITO EM JULGADO Nos termos 

da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de intimar a 

parte reclamanate acerca do trânsito em julgado, bem como para requerer 

o que entender de direito, no prazo de quinze dias. Primavera do Leste, 25 

de março de 2.020. Sinara Santos Teruya Leal Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001399-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VENILTON MARCOS KLEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO – TRÂNSITO EM JULGADO Nos termos 

da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do trânsito em julgado, bem como para requererem o que 

entenderem de direito, no prazo de quinze dias. Primavera do Leste, 25 de 

março de 2.020. Sinara Santos Teruya Leal Analista Judiciário
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003043-67.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KARITA MERIELLEN BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003043-67.2019.8.11.0037. REQUERENTE: KARITA MERIELLEN BRITO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Trata-se de 

AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA, 

proposta por KARITA MERIELLEN BRITO em face do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, em que pretende a concessão antecipada dos 

efeitos da tutela jurisdicional para que o requerido adote as providências 

necessárias para a Redução da Carga Horária da requerente. A parte 

autora relata que é servidora pública do Município de Primavera do Leste, 

devidamente empossada no cargo de Técnica de Enfermagem, lotada na 

Secretária de Saúde, cumprindo carga horária de 40 horas semanais. A 

requerente é genitora do menor Matheus Eduardo Brito Tertulino, portador 

de Autismo grave, afirmando que seu filho necessita de cuidados, como 

acompanhamento durante as sessões médicas bem como que é preciso 

estar presente para suprir as necessidades físicas, fisiológicas e de 

higiene pessoal do menor. Aduz que, por cumprir uma jornada de trabalho 

de 40 horas semanais, falta-lhe tempo para os cuidados essenciais com o 

menor. Instruiu a ação com documentos necessários. DECIDO. A causa 

está inserta, por ora, na competência deste Juízo, em conformidade com a 

Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (artigos 1º, parágrafo único e 

2º, caput), combinada com a Resolução 4/2014/TP, já que de antemão não 

é possível aferir que o valor extrapole o limite de 60 (sessenta) salários 

mínimos. No Juizado Especial da Fazenda Pública, o juiz poderá, de ofício 

ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta 

reparação (art. 3º da Lei 12.153/2009). Para a concessão da tutela 

provisória de urgência, de natureza antecipada, devem ser atendidos os 

requisitos delineados nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil 

vigente, sob as advertências do artigo 302, in verbis: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. (...) Art. 303. 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, do direito que se busca realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo. (...) (Destaquei) Embora 

exista urgência no pedido de concessão da tutela antecipada, não existem 

normas reguladoras tratando especificamente sobre a matéria objeto 

deste processo, no âmbito Estadual e Municipal, o que impede o 

deferimento da tutela em sede de cognição sumária. Além disso, o pedido 

formulado em sede de tutela de urgência é o mesmo pretendido em razão 

do mérito, cabendo a análise quando da prolação da sentença, restando 

prudente o aguardo da formação do contraditório e a dilação probatória. 

Assim, sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, o 

indeferimento do pedido de tutela de urgência é medida que se impõe. 

Nesse contexto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência nesta fase do 

processo, por entender que ausentes os requisitos necessários à 

concessão, em consonância com o ordenamento processual e com o 

artigo 300 do Código de Processo Civil. Deixo de designar audiência de 

conciliação, visto que, invariavelmente, a Fazenda Pública não demonstra 

interesse em conciliar, o que faço nos termos do seguinte Enunciado: 

Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da 

audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. 

(APROVADO XIII ENCONTRO. CUIABÁ). Cite-se o requerido dos termos da 

ação, na pessoa do representante legal (artigo 75 do CPC), pela via 

eletrônica disponibilizada, para, querendo, apresentar contestação no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de revelia, considerando-se como 

verdadeiros os fatos aduzidos na exordial (artigo 344 do Código de 

Processo Civil). Caso a contestação venha acompanhada de documentos 

e/ou sejam arguidas preliminares, a parte autora poderá impugná-la no 

prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser intimada para tanto. Cientifique-se ao 

réu que deverá fornecer ao Juizado Especial da Fazenda Pública a 

documentação de que disponha(m) para o esclarecimento da causa, 

apresentando-a com a contestação, bem como que não haverá prazos 

diferenciados (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009). Cumpra-se, servindo a 

presente decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes da petição inicial. Primavera 

do Leste/MT, 24 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006568-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FOCO PISOS E CONSTRUCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RONDON BORGES OAB - MT16606-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006568-91.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: FOCO PISOS E CONSTRUCOES 

LTDA - ME EXECUTADO: PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA 

Vistos. Trata-se de pedido de suspensão do processo em virtude da 

recuperação judicial da parte requerida que se encontraria protegida pelo 

período de blindagem. Indefiro o pedido de suspensão, posto que o 

processo pode tramitar até a sentença, para constituição de eventual título 

executivo judicial, nos moldes do Enunciado 51 do FONAJE, que assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Verifico que 

o prazo para apresentar contestação não foi consignado no termo de 

audiência, posto que a conciliadora encaminhou os autos conclusos para 

deliberação acerca do pedido de suspensão. Assim, para evitar eventual 

alegação futura de nulidade, intime-se a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de cinco dias, sob pena de ser decretada a revelia 

nos autos. Caso a contestação venha acompanhada de documentos e 

sejam arguidas preliminares, poderá a parte autora impugna-la no prazo de 

cinco dias. Intime-se. Primavera do Leste, 24 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010512-50.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LOMINHO ALVES FARIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO ALVES DA SILVA OAB - MT18241/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT9237-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010512-50.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: LOMINHO ALVES FARIAS 

EXECUTADO: CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI Vistos, 

Trata-se da ação de execução de título extrajudicial em que a parte 

executada está em recuperação judicial. A execução do crédito 

constituído em favor do exequente não pode se dar perante este Juizado 
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Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao processamento do 

requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após vários julgados 

que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior Tribunal de 

Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra Nancy 

Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível a ação de execução neste Juízo, cabendo à 

parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Saliento que a certidão de crédito deve ser atualizada 

somente até a data do pedido de processamento da Recuperação Judicial, 

visto que a partir daquela data a atualização do valor submete-se a regra 

própria naquele Juízo Universal. Deve, portanto, o credor apresentar a 

planilha nos termos acima caso ainda inexistente nos Autos. Determino, 

desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois desnecessário manter o 

processo em aberto para cumprimento da providencia acima. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT, 25 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011497-19.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA AIRES DE MELO OAB - MT0017058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011497-19.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: LUIS EDUARDO MENDES 

EXECUTADO: OI S/A Vistos, Trata-se da ação de cumprimento de 

sentença em que a parte executada está em recuperação judicial. A 

execução do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar 

perante este Juizado Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao 

processamento do requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após 

vários julgados que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra 

Nancy Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Saliento que a certidão de crédito deve ser atualizada 

somente até a data do pedido de processamento da Recuperação Judicial, 

visto que a partir daquela data a atualização do valor submete-se a regra 

própria naquele Juízo Universal. Deve, portanto, o credor apresentar a 

planilha nos termos acima caso ainda inexistente nos Autos, no prazo de 

15(quinze) dias. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, 

pois desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 25 de março de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005383-52.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO LIMA DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005383-52.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: LAZARO LIMA DE CARVALHO 

EXECUTADO: OI BRASILTELECOM Vistos, Verifico que os presentes autos 

estão em fase de cumprimento da sentença, contudo, a parte executada 

está em recuperação judicial, cuja ação tramita perante o Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, nos autos n.º 

0203711-65.2016.8.19.0001. Entendo que o fato gerador do evento 

danoso é que determina se o crédito será de natureza concursal ou 
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extraconcursal. Neste mesmo sentido é a jurisprudência atualíssima do 

STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO 

CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO 

PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA 

CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação 

ajuizada em 20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e 

concluso ao Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o 

crédito de titularidade das recorridas, decorrente de sentença 

condenatória transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial 

do devedor, deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente 

analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente 

fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência 

de negativa de prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da 

Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de 

responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare 

sua existência e determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, 

tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior 

àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua 

sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso 

especial provido. (STJ - REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: 

Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, 

considerando que o evento danoso se deu em momento posterior ao 

processamento do requerimento de recuperação judicial ocorrida em 

20/06/2016, a natureza do crédito é extraconcursal. No que se refere aos 

créditos extraconcursais, as ações prosseguirão perante o Juízo de 

origem até que se apure o valor efetivamente devido ao credor. Na 

execução, contudo, os atos de constrição devem ser autorizados pelo 

Juízo recuperacional, nos termos da jurisprudência do STJ: "Compete ao 

Juízo da recuperação judicial tomar todas as medidas de constrição e de 

venda de bens integrantes do patrimônio da empresa sujeitos ao plano de 

recuperação judicial, uma vez aprovado o referido plano; cabendo-lhe, 

ainda, a constatação do caráter extraconcursal de crédito discutido nos 

autos de ação de execução. No normal estágio da recuperação judicial, 

não é razoável a retomada das execuções individuais após o simples 

decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6º, § 4º, da Lei n. 

11.101/2005. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no CC 

141719-MG, 2ª Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 27.04.2016, 

p. em 02.05.2016). Assim, considerando que a parte executada 

concordou com o valor da execução em R$7.452,26(sete mil, 

quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos) conforme 

Id. 29884891, expeça-se ofício à 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio 

de Janeiro/RJ comunicando a necessidade de pagamento do crédito 

extraconcursal em favor da parte exequente, e acréscimos legais 

conforme sentença transitada em julgado nestes autos. Após, arquive-se 

definitivamente os autos, pois desnecessário manter o processo em 

aberto para cumprimento da providencia acima. Primavera do Leste/MT, 25 

de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1008045-52.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

LUZENY RODRIGUES MAGALHAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDEMAR GOMES DA SILVA OAB - MT0019169A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1008045-52.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO 

ESTADUAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: LUZENY 

RODRIGUES MAGALHAES, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, 

Intime-se o Ministério Público para que se manifeste acerca da petição de 

Id 29147256 na qual a parte requerida informou a realização de Termo de 

Ajustamento de Conduta, requereu sua homologação, bem como pugnou 

pela revogação da liminar e pela extinção desta Ação Civil Pública. Com a 

manifestação, concluso para deliberação. Primavera do Leste/MT, 25 de 

março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010314-47.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA LOURENCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO ALVES DA SILVA OAB - MT18241/O (ADVOGADO(A))

LILIAN LOURENCO RODRIGUES OAB - MT15189/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010314-47.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: NEUZA MARIA LOURENCO 

EXECUTADO: OI BRASILTELECOM Vistos, Trata-se de pedido de 

reconsideração da decisão proferida no evento n°20756966 em razão do 

excesso de execução. A parte executada apresentou pedido de 

reconsideração sustentando que há excesso de execução, pois a 

exequente apresentou seus cálculos com fator de atualização e correção 

de forma indevida, já que em razão da recuperação judicial, deve-se 

observar os critérios de aplicação dos juros de mora e correção monetária 

que só incidem até 20/06/2016. Afirma que o valor correto da execução 

totaliza R$ 6.600,00 (...), ao contrário do valor indicado pelo credor na 

importância de R$6.690,66(...), perfazendo diferença de R$90,66(...). É o 

breve relato. Decido. Compulsando detidamente os autos, verifico que 

merecem prosperar as alegações da parte executada, tendo em vista os 

recentes julgados pacificando a matéria quanto aos créditos em 

discussão. Pois bem. De acordo com o art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, o 

crédito deve ser atualizado até a data em que proferida a sentença que 

declarou a falência da empresa ou do pedido de recuperação judicial, in 

verbis: Art. 9º A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do 

art. 7º, § 1º, desta Lei deverá conter: (...) II – o valor do crédito, atualizado 

até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, 

sua origem e classificação; (...)” Da mesma forma, o art. 49, §2º, da 

legislação supracitada dispõe que todas as obrigações contraídas 

anteriormente à recuperação judicial estarão atreladas às condições 

contratadas e definidas em lei, inclusive no que tange aos encargos. 

Acerca do tema, vejamos o magistério do professor Paulo F. C. Salles de 

Toledo em sua obra, Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e 

Falência: “No inciso II, lê-se que o valor do crédito deve estar “atualizado 

até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação 

extrajudicial”. Quer isto dizer que essas são as datas a serem 

consideradas, a fim de que todos os credores possam receber um 

tratamento equânime. Desse modo, um crédito vencido há mais tempo, mas 

ainda exigível, é considerado pelo seu valor presente, equiparando-se, 

sob este prisma, àquele cujo vencimento coincidiu com a falência ou com o 

ajuizamento da recuperação judicial. Em reforço dessa observação, 

cumpre lembrar que o decreto de falência “determina o vencimento 

antecipado as dívidas do devedor e dos sócios ilimitada e solidariamente 

responsáveis, com o abatimento proporcional dos juros.” Nesse sentido, já 

decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 

ATUALIZAÇÃO. TRATAMENTO IGUALITÁRIO. NOVAÇÃO. JUROS E 

CORREÇÃO. DATA DO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO. 1. Ação de 

recuperação judicial da qual foi extraído o recurso especial, interposto em 

21/08/2014 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. 

O propósito recursal é decidir se há violação da coisa julgada na decisão 

de habilitação de crédito que limita a incidência de juros de mora e 

correção monetária, delineados em sentença condenatória por reparação 

civil, até a data do pedido de recuperação judicial. 3. Em habilitação de 

créditos, aceitar a incidência de juros de mora e correção monetária em 

data posterior ao pedido da recuperação judicial implica negativa de 

vigência ao art. 9º, II, da LRF. 4. O plano de recuperação judicial implica 

novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os 

credores a ele sujeitos. Assim, todos os créditos devem ser atualizados 

até a data do pedido de recuperação judicial, sem que isso represente 
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violação da coisa julgada, pois a execução seguirá as condições 

pactuadas na novação e não na obrigação extinta, sempre respeitando-se 

o tratamento igualitário entre os credores. 5. Recurso especial não 

provido. (REsp 1662793 / SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017) (grifei). Nessa toada, o 

acolhimento do pedido de reconsideração é medida que se impõe, para o 

fim de reconhecer a incidência dos juros de mora e correção monetária 

até a data da recuperação judicial da Oi S.A. (20/06/2016). Diante do 

exposto, torno válida a planilha apresentada pela parte devedora no valor 

de R$ 6.600,00 (...), constante na petição de Id. 21001455. Expeça-se 

Certidão de Crédito em favor da parte exequente no valor de 

R$6.600,00(...), a qual será emitida no momento que a parte comparecer 

na Secretaria para retirá-la, PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O 

CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE EXECUTADA. Determino, desde já, o 

arquivamento do feito com baixa, pois desnecessário manter o processo 

em aberto para cumprimento da providencia acima. Primavera do Leste/MT, 

25 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003106-92.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DELZIRA DE FATIMA DE LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003106-92.2019.8.11.0037. REQUERENTE: DELZIRA DE FATIMA DE LIMA 

DA SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos e etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38, da Lei nº. 9.099/95. As sentenças dos Juizados Especiais Cíveis 

obedecerão aos limites delineados pelos arts. 2º e 38, da Lei 9.099/95, 

bem como art. 1.046, do Código de Processo Civil c/c Enunciados 161 e 

162, do FONAJE. Compulsando os autos, verifica-se que este processo 

se encontra maduro para apreciação, por haver robusto conjunto 

probatório, o qual prescinde a produção de outras provas. Sendo assim, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Trata-se de ação ordinária de obrigação de 

fazer com pedido de tutela de urgência, movida por DELZIRA DE FATIMA 

DE LIMA DA SILVA em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO e do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, na qual pretende a disponibilização 

de consulta com médico neurocirurgião. Deferida a tutela provisória de 

urgência satisfativa para cominar às partes Reclamadas a obrigação de 

disponibilizar o procedimento médico pleiteado, conforme decisão em ID nº. 

20832017. O Estado de Mato Grosso, em sua defesa, no ID nº. 21006885, 

alegou preliminarmente a ausência de interesse processual e, no mérito, 

que o Estado não pode desrespeitar às leis orçamentárias, o 

comprometimento da isonomia e o acesso universal à saúde. O Município 

de Primavera do Leste, em sede de Contestação, em ID nº. 22355315, 

arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e atribuiu unicamente ao Estado 

de Mato Grosso a responsabilidade pelo custeio da prestação pretendida. 

É o breve relato. Decido. I. DAS PRELIMINARES DE MÉRITO: A) FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL Afasto a preliminar de falta de interesse 

processual arguida pelo Estado de Mato Grosso. Isso porque o interesse 

processual está presente sempre que a parte tiver a necessidade de 

exercer o direito de ação para alcançar o objeto pretendido. B) 

ILEGITIMIDADE PASSIVA Como mencionado acima, o Município de 

Primavera do Leste arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e indicou o 

Estado de Mato Grosso como o único responsável por fornecer consultas 

médicas. Importante salientar que a responsabilidade pela promoção do 

direito à saúde foi atribuída aos entes federados, nos termos do artigo 

196, da Constituição Federal e da Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90). 

Diante disso, infere-se que qualquer ente da federação é parte legítima 

para figurar no polo passivo de ações voltadas a esse fim, 

independentemente de eventual inserção dos demais como litisconsortes 

passivos da demanda. Por conseguinte, faz-se legítima a inclusão como 

Reclamado do Município de Primavera do Leste, razão pela qual rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida. Passo à análise do mérito. II. 

MÉRITO No caso em comento, a parte Reclamante assevera ser portadora 

de Transtornos de Discos Lombares e de outros discos intervertebrais 

com radiculopatia (CID M 51.1), tendo sido submetida a tratamento, porém 

sem sucesso e, por essa razão, necessita de consulta com 

neurocirurgião, a fim de ser avaliada a necessidade de procedimento 

cirúrgico. Afirma, ainda, ser hipossuficiente não possuir recursos 

financeiros suficientes para arcar com os custos do procedimento. 

Instado a se manifestar, o NAT apresentou Parecer Técnico nº 1177/2019, 

em ID n°. 20815632. O Estado de Mato Grosso aduz não poder 

desrespeitar às Leis Orçamentárias, sob pena de ilegalidade, e defende a 

aplicação da teoria da reserva do possível e das “escolhas trágicas”, 

como fundamento destinado a impedir a atuação do Poder Judiciário no 

campo dos direitos sociais. Ainda, sustenta que a pretensão destes autos 

compromete a isonomia e o acesso universal à saúde, por beneficiar um 

paciente em detrimento dos demais. Pois bem. Não assiste razão ao 

primeiro Reclamado. Isso porque o Estado, a despeito de suas limitações 

orçamentárias, deve garantir o mínimo existencial, com a finalidade de 

conferir maior efetividade a determinados direitos sociais indispensáveis à 

dignidade. Segundo o Ministro do STF, Celso de Mello: “[...] a noção de 

‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos 

constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de 

prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições 

adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso 

efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas 

originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais 

básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da 

criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, 

o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança (ARE 

639.337 AgR, DJE de 15-9-2011)”. (grifou-se). Ademais, é unânime, na 

jurisprudência da Corte Suprema, que a reserva do possível não pode ser 

invocada quando comprometer o núcleo básico de um direito fundamental 

(o mínimo existencial). Nesse sentido: “[...]. A cláusula da reserva do 

possível – que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito 

de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas 

públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação 

na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no 

contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado 

da essencial dignidade da pessoa humana (ARE 639.337, Rel. Min. Celso 

de Mello)”. (grifou-se). Portanto, o mínimo existencial deve ser 

compreendido como um complexo de direitos básicos a serem garantidos 

pelo Estado, com o fim de assegurar a existência digna da pessoa 

humana, não podendo ser inviabilizado. A pretensão individual do direito à 

saúde visa, justamente, proteger o núcleo essencial desse direito frente à 

inércia do poder Público, o que não viola a isonomia e o acesso universal à 

saúde. Sabe-se que a saúde é direito de todos e dever do Estado, nos 

termos dos arts. 196 e 198, da Constituição Federal, bem como que o 

Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da 

seguridade social, da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e 

dos Municípios, além de outras fontes. Cabe, assim, a esses entes 

garantir aos cidadãos o fornecimento de tratamento indispensável à 

manutenção e ao restabelecimento da saúde, de forma solidária. Noutro 

giro, a repartição de competências, na prestação de serviços de 

assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá 

em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de 

gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os 

entes federados. Veja-se julgado colacionado adiante, o qual afirma a 

jurisprudência já sedimentada, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, 

quanto à responsabilidade solidária dos Entes Federados, no custeio dos 

serviços de saúde: [...].RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se 

insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária 

dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente, ou conjuntamente. [...]. Essa questão foi discutida no 

julgamento da STA 175-AgR, caso em que o Relator Ministro Gilmar 

Mendes, em seu voto condutor, assim discorreu sobre o assunto: A 

competência comum dos entes da Federação para cuidar da saúde consta 

do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios 

são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 356 de 530



coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja 

causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, 

estadual ou federal), de prestações na área de saúde. O fato de o 

Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os 

recursos financeiros dos entes da Federação, com o objetivo de aumentar 

a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça a 

obrigação solidária e subsidiária entre eles. [...]. (STF - ARE: 1242692 MS - 

MATO GROSSO DO SUL 0803946-32.2017.8.12.0101, Relator: Min. 

ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2019, Data de 

Publicação: DJe-254 21/11/2019). (grifou-se). Outrossim, nota-se que a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (reafirmada no julgamento do 

RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux) se encontra pacificada, no sentido de 

que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de 

fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à 

saúde de pessoas hipossuficientes. Portanto, em consonância à 

legislação e à jurisprudência pátria, entendo ser solidária a 

responsabilidade dos Reclamados quanto ao fornecimento da consulta 

médica com neurocirurgião, pleiteado nestes autos. III. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, REJEITO as preliminares de mérito arguidas pelas partes 

Reclamadas, RATIFICO a tutela de urgência deferida e JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de processo Civil, para condenar, solidariamente, os Reclamados a 

custear a realização de consulta médica com neurocirurgião e tratamentos 

correlatos que se fizerem necessários. Intime-se desta sentença também 

o Ministério Público, por ter intervido no feito em favor da pessoa idosa. 

Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Encaminho o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para análise e homologação, nos termos do art. 40, da Lei nº. 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. Primavera do Leste, 19 de março 

de 2020. Jaqueline de Sousa Antunes Grippa Juíza Leiga Vistos. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga. Intime-se as partes da sentença. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Primavera do Leste, 19 de março de 2020. 

EVINER VALÉRIO Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000891-46.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR JOSE DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO(A))

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS KLEMENT MIRANDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000891-46.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: VALMIR JOSE DE CAMPOS 

EXECUTADO: MATHEUS KLEMENT MIRANDA DOS SANTOS Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se a presente demanda de uma 

“Ação de execução de título extrajudicial” em que a parte autora VALMIR 

JOSE DE CAMPOS sustenta ser credora da quantia de R$1.500,00. 

Intimado o Exequente para indicar objetivamente bens à penhora, sob pena 

de extinção, nos termos do art. 53, §4º da Lei 9.099/95, ante a inexistência 

de bens, conforme ID 26274166: “Intime-se a exequente para indicar bens 

à penhora, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de extinção, uma vez 

que, não havendo bens à penhora, a presente ação deverá ser extinta, 

nos termos do artigo 53, §4º, da Lei n°9.099/95”. Todavia, o exequente se 

manteve inerte. Pelo exposto, reconheço a inexistência de bens passíveis 

de penhora, razão pela qual JULGO EXTINTA o presente Cumprimento de 

Sentença, nos termos do §4º do art. 53 da Lei 9.099/95. Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Transitada em Julgado, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. Decisão sujeita à homologação 

do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da 

Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as partes 

da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006054-07.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006054-07.2019.8.11.0037. REQUERENTE: VALDECI NUNES DA SILVA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355 inc. I do CPC. Preliminar - Da retificação do polo passivo A 

requerida requereu a retificação do polo passivo, para que passe a 

constar FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IPANEMA 

VI NP. Tendo em vista que foi a FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS IPANEMA VI NP que apresentou contestação, nada obsta 

que ela figure no polo passivo da presente ação. Destarte, acolho o 

pedido formulado. Procedam-se as devidas retificações. Mérito A parte 

requerente VALDECI NUNES DA SILVA que contratou cartão de crédito 

com a Pernambucanas em 2016 e que“Naquele corrente ano, a 

Promovente fez uso do referido cartão para compra de um bem, no valor 

de R$ 431,49(Quatrocentos e trinta e um reais e quarenta e nove 

centavos), que fora pago em uma única parcela (Boleto e comprovante de 

pagamento anexo)”, todavia, teve seu nome negativado indevidamente 

pela ITAPEVA e em contato com a empresa foi informada que se tratava 

de débito oriundo do cartão da Pernambucanas. A requerida ITAPEVA em 

sua peça de defesa genérica afirmando apenas que “Como aludido acima, 

o crédito inscrito no SCPC/SERASA tem origem em uma cessão de crédito. 

A empresa VIAVAREJO S/A, conhecida comumente como “Casas Bahia” 

ou “Ponto Frio” cedeu a título oneroso o crédito concedido ao Autor para 

aquisição dos seguintes produtos”. SIC Cabe à parte reclamada que alegar 

fato impeditivo do direito da parte reclamante provar o alegado, sob pena 

de prevalecer a versão posta na inicial. Desse modo, não havendo 

impugnação especificada dos fatos, presume-se verdadeira a versão 

posta na inicial. No caso, a requerida não impugnou os comprovantes de 

pagamento do contrato e da fatura objeto da restrição. Registra-se que a 

restrição possui como vencimento 07/08/2017, inserida em 18/02/2019 no 

valor de R$339,64. Em análise aos documentos apresentados pela parte 

autora, verifica-se a quitação do contrato objeto da restrição. Evidencia-se 

assim, falha no sistema da requerida, que não registrou o pagamento do 

débito e procedeu a restrição em nome da parte requerente. O 

entendimento doutrinário e jurisprudencial predominante é no sentido de 

que a inclusão ou manutenção indevida do nome nos cadastros restritivos 

de crédito gera, por si só, dano moral. A prova do reflexo patrimonial do 

prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. O montante da indenização por danos 

morais deve ser suficiente para compensar o dano que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da parte 

reclamante, decorrente da negativação de seu nome, pode ser 

considerada como moderada. Porém, o valor a ser fixado deve atender 

aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo 

que fixo neste caso o valor de R$8.000,00 (oito mil reais). A requerida 

apresentou pedido contraposto, todavia, restou demonstrada a quitação 
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do contrato/débito, motivo pelo qual, improcede o pleito. Pelo exposto, 

decido pela procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: 

a) declarar inexigível o débito mencionado na inicial; b) condenar a 

reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$8.000,00 (oito mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, ambos a contar desta sentença, data na qual o 

dano foi aferido e quantificado em valor já atualizado e; c) determinar a 

exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao 

crédito, expedindo-se o necessário. DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste-MT, 24 de março de 

2.020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005077-15.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WANDA ZELIA KONDAGEWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA RODRIGUES DE MORAES OLIVEIRA OAB - MT26984/O 

(ADVOGADO(A))

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT16689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BACKSEG - GESTAO DE DOCUMENTOS E RECEBIVEIS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1005077-15.2019.8.11.0037 Reclamante: Wanda Zelia 

Kondagewski Reclamada: Backseg - Gestão de Documentos e Recebíveis 

Ltda. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade 

de serem produzidas outras provas (seja documental, testemunhal ou 

pericial) para fins de auxiliar este juízo na formação do convencimento, 

delibero por julgar antecipadamente a lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil). Fundamento e decido. Da preliminar: - Da ilegitimidade de 

parte: Preliminarmente, a Reclamada sustentou que não possui legitimidade 

para figurar no polo passivo, pois, tratando-se de uma empresa que 

realiza gestão de recebíveis, apenas efetuou a cobrança por ordem de 

sua contratante (Status Corretora – Seguro Assist.). Com amparo nos 

referidos argumentos, a Reclamada postulou pela extinção do processo 

sem julgamento do mérito. Em que pesem as considerações supracitadas, 

entendo que as mesmas devem ser refutadas, pois, ainda que se trate de 

uma mera mandatária, a própria Reclamada reconheceu ter sido a 

responsável pelos descontos realizados no benefício da parte Autora, 

motivo pelo qual, nos termos do artigo 7º, parágrafo único do CDC, 

entendo que a mesma detém legitimidade passiva ad causam. Ante o 

exposto, rejeito a preliminar arguida. Do Mérito: A Reclamante esclareceu 

na petição inicial ser aposentada, bem como, que ao retirar um extrato de 

seu benefício, constatou que havia ativo em seu nome um seguro da 

Reclamada, o qual implicou em descontos nas datas de 04/01/2019 (R$ 

34,90) e 09/01/2019 (R$ 34,90). A Postulante relatou que, como não 

contratou nenhum seguro, diligenciou até o PROCON para resolver a 

questão administrativamente, todavia, embora tivesse sido notificada, a 

empresa Ré não se manifestou. Por entender que os fatos acima 

mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral e material, a 

Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada esclareceu se tratar de 

uma mera prestadora de serviços de gestão de recebíveis, bem como, que 

foi contratada pela “Corretora Status”. A Ré relatou que os valores 

questionados nos autos são provenientes de um contrato de seguro 

firmado entre a Reclamante e a “Corretora Status” e ainda, que a parte 

Autora autorizou a realização dos débitos em sua conta, motivo pelo qual, 

entende que não houve nenhuma irregularidade na cobrança e que 

inexistem danos morais a serem indenizados. Com amparo nos referidos 

argumentos, a Reclamada pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, 

em consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO a inversão do ônus 

da prova em favor da Reclamante. Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo 

probatório colacionado aos autos, tenho que o direito não milita em favor 

das pretensões inaugurais. Embora a Reclamante tenha questionado a 

regularidade dos descontos realizados em sua conta, entendo que tais 

argumentos não detêm credibilidade, pois, as provas anexadas à 

contestação retiraram completamente o alicerce da peça vestibular. Da 

exegese da “Proposta” apresentada pela Reclamada (Id. nº 25944819), 

restou devidamente comprovado que, na data de 03/10/2018, a 

Reclamante não só aderiu a contratação de um seguro junto à “Status 

Corretora de Seguros Ltda. – ME”, como também, autorizou que fossem 

realizados descontos mensais em sua conta (R$ 34,90), seja pela própria 

Corretora ou por alguma empresa contratada para a referida finalidade. 

Ademais, a Reclamada comprovou não ter se mantido inerte em responder 

a reclamação administrativa outrora ajuizada pela Reclamante junto ao 

Procon e ainda, apresentou uma cópia do “Contrato de Prestação de 

Serviços” (Id. nº 25944825) firmado com a mencionada “Status Corretora 

de Seguros Ltda. – ME”, demonstrando que realizou as cobranças 

seguindo as orientações de sua contratante, ou seja, a empresa/corretora 

com a qual a parte Autora firmou vínculo contratual. Com o protocolo da 

contestação, entendo que cabia à Reclamante ter refutado pontualmente 

todas as considerações e provas apresentadas pela Reclamada, ônus 

este do qual não se desincumbiu, pois, deixou transcorrer in albis o prazo 

para apresentar a sua impugnação, transmutando o seu silêncio em 

aquiescência tácita com toda a tese defensiva. Apesar de a Reclamante 

ter apresentado, após o decurso do prazo para apresentar a impugnação, 

uma manifestação (Id. nº 26431829) sustentando que não residia no 

endereço registrado no instrumento contratual, ainda assim entendo que 

tais argumentos devem ser repelidos, pois, a não bastasse o fato de a 

assinatura lançada na “Proposta” guardar notória similitude com àquela 

inserta na CNH anexa à inicial, a parte Autora não apresentou qualquer 

impugnação específica nesse sentido, tanto é que não se prestou em 

defender a necessidade de qualquer perícia, apresentar eventual 

comprovante de que extraviou seus documentos pessoais ou ainda, 

pugnar pela produção de provas em audiência de instrução e julgamento. 

Portanto, restando devidamente comprovada a contratação do seguro 

(junto à empresa “Status Corretora de Seguros Ltda. – ME”) pela 

Reclamante, bem como, que a mesma autorizou previamente a realização 

de descontos em sua conta e ainda, que a Reclamada foi contratada (pela 

Corretora) justamente para intermediar a cobrança das mensalidades, 

entendo que não há como ser reconhecida qualquer falha na prestação 

dos serviços (artigo 14, § 3º, I, do CDC), tampouco como imputar à 

empresa Ré a prática de qualquer ato ilícito (artigo 188, I, do Código Civil). 

Visando corroborar a sucinta fundamentação supra, segue abaixo, por 

analogia, uma decisão proveniente do TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

SEGURO PRESTAMISTA. DESCONTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. É parte 

legítima para responder à demanda a responsável pela cobrança do 

seguro debitado na conta corrente da autora. Preliminar rejeitada. 

APELAÇÃO DA AUTORA. ADESÃO AO SEGURO PRESTAMISTA. 

CONTRATAÇÃO REGULAR. Versão da autora de que teria sido 

surpreendida pela cobrança de seguro não autorizado, em sua conta 

corrente, que cede diante da documentação juntada pelo réu, a denotar a 

adesão ao seguro, de forma regular, com pagamento mensal da quantia 

por mais de quatro anos, quando da propositura da ação. Licitude da 

contratação que obsta a reparação civil. Sentença confirmada. NEGARAM 

PROVIMENTO AOS RECURSOS. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70062194931 RS, 

Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 20/11/2014, Décima 

Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

26/11/2014).”. (Destaquei). Por derradeiro, considerando que a Reclamada 

apresentou provas que, definitivamente, impedem o reconhecimento do 

direito reivindicado pela Reclamante (artigo 373, II, do CPC/2015), entendo 
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que outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão refutar 

integralmente os pedidos relacionados na exordial. Dispositivo: Diante de 

todo o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito da lide, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da 

Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação. Por fim, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça em favor da Reclamante (artigo 99, § 

3º, do CPC/2015). Sem custas processuais e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se 

no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto a presente minuta de sentença para homologação do MM. Juiz 

Togado. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste-MT, 24 de março de 2.020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000252-28.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000252-28.2019.8.11.0037. REQUERENTE: DAIANA LEITE REQUERIDO: 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

e etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº. 9.099/95. 

As sentenças dos Juizados Especiais Cíveis obedecerão aos limites 

delineados pelos arts. 2º e 38, da Lei 9.099/95, bem como art. 1.046, do 

Código de Processo Civil c/c Enunciados 161 e 162, do FONAJE. 

Compulsando os autos, verifica-se que este processo se encontra 

maduro para apreciação, por haver robusto conjunto probatório, o qual 

prescinde a produção de outras provas. Sendo assim, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Trata-se de ação ordinária de obrigação de fazer com 

pedido de tutela de urgência, movida por DAIANA LEITE em desfavor do 

ESTADO DO MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

na qual pretende a disponibilização de PROCEDIMENTO CIRÚRGICO 

BILATERAL DE VARIZES E MEMBROS INFERIORES E SAFENECTOMIA 

BILATERAL. Deferida a tutela provisória de urgência satisfativa para 

cominar às partes Reclamadas a obrigação de disponibilizar o 

procedimento médico pleiteado, conforme decisão em ID nº. 17555199. 

Decorrido o prazo, sem o cumprimento voluntário da decisão, realizou-se o 

sequestro do numerário correspondente em face do Estado de Mato 

Grosso, em ID nº. 18791574, e expediu-se alvarás para levantamento dos 

valores, em ID’s nº. 18826137, 18826408 e 18826421. Após, a parte 

Reclamante apresentou as notas fiscais, em ID nº. 25734352, 21171725 e 

19849819, a fim de comprovar a realização do procedimento cirúrgico. O 

Estado de Mato Grosso, em sua defesa, no ID nº. 17637978, alegou 

preliminarmente a ausência de interesse processual e, no mérito, que o 

Estado não pode desrespeitar às leis orçamentárias, o comprometimento 

da isonomia e o acesso universal à saúde. O Município de Primavera do 

Leste, em sede de Contestação, em ID nº. 17936699, arguiu preliminar de 

ilegitimidade passiva e atribuiu unicamente ao Estado de Mato Grosso a 

responsabilidade pelo custeio da prestação pretendida. A parte 

Reclamante impugnou às contestações, em ID nº. 18346563. O Ministério 

Público se manifestou pelo não acolhimento das preliminares e pela 

procedência do pedido, em ID nº. 18621305. É o breve relato. Decido. I. 

DAS PRELIMINARES DE MÉRITO: A) FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL 

Afasto a preliminar de falta de interesse processual arguida pelo Estado 

de Mato Grosso. Isso porque o interesse processual está presente 

sempre que a parte tiver a necessidade de exercer o direito de ação para 

alcançar o objeto pretendido. B) ILEGITIMIDADE PASSIVA Como 

mencionado acima, o Município de Primavera do Leste arguiu preliminar de 

ilegitimidade passiva e indicou o Estado de Mato Grosso como o único 

responsável por fornecer procedimentos cirúrgicos. Importante salientar 

que a responsabilidade pela promoção do direito à saúde foi atribuída aos 

entes federados, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal e da 

Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90). Diante disso, infere-se que qualquer 

ente da federação é parte legítima para figurar no polo passivo de ações 

voltadas a esse fim, independentemente de eventual inserção dos demais 

como litisconsortes passivos da demanda. Por conseguinte, faz-se 

legítima a inclusão como Reclamado do Município de Primavera do Leste, 

razão pela qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida. Passo 

à análise do mérito. II. MÉRITO No caso em comento, a parte Reclamante 

assevera ser portadora de VARIZES DOS MEMBROS INFERIORES SEM 

ÚLCERA OU INFLAMAÇÃO (CID: I83-9) e que necessita do procedimento 

CIRURGICO BILATERAL DE VARIZES E MEMBROS INFERIORES E 

SAFENECTOMIA BILATERAL. Afirma que não possui condições 

financeiras para custear os procedimentos. Sustenta, ainda, ter buscado 

resolução administrativa, todavia, a Administração Pública alega ser 

procedimento de alta complexidade, sendo de competência do Estado. O 

Estado de Mato Grosso aduz não poder desrespeitar às Leis 

Orçamentárias, sob pena de ilegalidade, e defende a aplicação da teoria 

da reserva do possível e das “escolhas trágicas”, como fundamento 

destinado a impedir a atuação do Poder Judiciário no campo dos direitos 

sociais. Ainda, sustenta que a pretensão destes autos compromete a 

isonomia e o acesso universal à saúde, por beneficiar um paciente em 

detrimento dos demais. Pois bem. Não assiste razão ao primeiro 

Reclamado. Isso porque o Estado, a despeito de suas limitações 

orçamentárias, deve garantir o mínimo existencial, com a finalidade de 

conferir maior efetividade a determinados direitos sociais indispensáveis à 

dignidade. Segundo o Ministro do STF, Celso de Mello: “[...] a noção de 

‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos 

constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de 

prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições 

adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso 

efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas 

originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais 

básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da 

criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, 

o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança (ARE 

639.337 AgR, DJE de 15-9-2011)”. (grifou-se). Ademais, é unânime, na 

jurisprudência da Corte Suprema, que a reserva do possível não pode ser 

invocada quando comprometer o núcleo básico de um direito fundamental 

(o mínimo existencial). Nesse sentido: “[...]. A cláusula da reserva do 

possível – que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito 

de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas 

públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação 

na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no 

contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado 

da essencial dignidade da pessoa humana (ARE 639.337, Rel. Min. Celso 

de Mello)”. (grifou-se). Portanto, o mínimo existencial deve ser 

compreendido como um complexo de direitos básicos a serem garantidos 

pelo Estado, com o fim de assegurar a existência digna da pessoa 

humana, não podendo ser inviabilizado. A pretensão individual do direito à 

saúde visa, justamente, proteger o núcleo essencial desse direito frente à 

inércia do Poder Público, o que não viola a isonomia e o acesso universal à 

saúde. Sabe-se que a saúde é direito de todos e dever do Estado, nos 

termos dos arts. 196 e 198, da Constituição Federal, bem como que o 

Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da 

seguridade social, da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e 

dos Municípios, além de outras fontes. Cabe, assim, a esses entes 

garantir aos cidadãos o fornecimento de tratamento indispensável à 

manutenção e ao restabelecimento da saúde, de forma solidária. Noutro 

giro, a repartição de competências, na prestação de serviços de 

assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá 

em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de 

gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os 

entes federados. Veja-se julgado colacionado adiante, o qual afirma a 

jurisprudência já sedimentada, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, 

quanto à responsabilidade solidária dos Entes Federados, no custeio dos 

serviços de saúde: [...].RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se 

insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária 

dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente, ou conjuntamente. [...]. Essa questão foi discutida no 

julgamento da STA 175-AgR, caso em que o Relator Ministro Gilmar 
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Mendes, em seu voto condutor, assim discorreu sobre o assunto: A 

competência comum dos entes da Federação para cuidar da saúde consta 

do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios 

são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da 

coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja 

causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, 

estadual ou federal), de prestações na área de saúde. O fato de o 

Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os 

recursos financeiros dos entes da Federação, com o objetivo de aumentar 

a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça a 

obrigação solidária e subsidiária entre eles. [...]. (STF - ARE: 1242692 MS - 

MATO GROSSO DO SUL 0803946-32.2017.8.12.0101, Relator: Min. 

ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2019, Data de 

Publicação: DJe-254 21/11/2019). (grifou-se). Outrossim, nota-se que a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (reafirmada no julgamento do 

RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux) se encontra pacificada, no sentido de 

que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de 

fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à 

saúde de pessoas hipossuficientes. Portanto, em consonância à 

legislação e à jurisprudência pátria, entendo ser solidária a 

responsabilidade dos Reclamados quanto custeio do procedimento 

cirúrgico, pleiteado nestes autos. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO 

as preliminares de mérito arguidas pelas partes Reclamadas, RATIFICO a 

tutela de urgência deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido da parte 

Reclamante, com fulcro no artigo 487, I, do Código de processo Civil, para 

condenar, solidariamente, os Reclamados a custearem o PROCEDIMENTO 

CIRÚRGICO BILATERAL DE VARIZES E MEMBROS INFERIORES E 

SAFENECTOMIA BILATERAL e tratamentos correlatos que se fizerem 

necessários. Consigno que a tutela jurisdicional já foi exaurida, inexistindo 

novo pedido, conforme recibo de bloqueio BACENJUD, em ID nº. 

18791574, e notas fiscais apresentada pela parte Reclamante, em ID nº. 

25734352, 21171725 e 19849819. Expeça-se, se o caso, alvará em favor 

do Estado de Mato Grosso de eventual saldo remanescente existente em 

conta vinculada. Após, e transitada esta em julgado, não havendo pedido 

de cumprimento, arquive-se, COM URGÊNCIA, o feito, diante da 

necessidade premente de baixar a taxa de congestionamento desta 

unidade judiciária. Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95. Encaminho o presente projeto de sentença ao MM. Juiz 

de Direito, para análise e homologação, nos termos do art. 40, da Lei nº. 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. Primavera do Leste, 23 de março 

de 2020. Jaqueline de Sousa Antunes Grippa Juíza Leiga Vistos. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga. Intime-se as partes da sentença. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Primavera do Leste, 23 de março de 2020. 

EVINER VALÉRIO Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004755-92.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MACIEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004755-92.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ANA PAULA MACIEL 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos e etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da 

Lei nº. 9.099/95. As sentenças dos Juizados Especiais Cíveis obedecerão 

aos limites delineados pelos arts. 2º e 38, da Lei 9.099/95, bem como art. 

1.046, do Código de Processo Civil c/c Enunciados 161 e 162, do FONAJE. 

Compulsando os autos, verifica-se que este processo se encontra 

maduro para apreciação, por haver robusto conjunto probatório, o qual 

prescinde a produção de outras provas. Sendo assim, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Trata-se de ação ordinária de obrigação de fazer com 

pedido de tutela de urgência, movida por ANA PAULA MACIEL em 

desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE, na qual pretende A DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA COM 

MÉDICO ESPECIALISTA EM CIRURGIA PLÁSTICA. Deferida a tutela 

provisória de urgência satisfativa para cominar às partes Reclamadas a 

obrigação de fornecer a consulta com cirurgião plástico, conforme 

decisão em ID nº. 22940794. Em seguida, conforme parecer acostado aos 

autos, em ID nº. 26844492, em cumprimento à decisão judicial, realizou-se 

a consulta médica com especialista em Cirurgia Plástica, junto ao Hospital 

Universitário Júlio Muller. O Estado de Mato Grosso, em sua defesa, no ID 

nº. 23824918, alegou preliminarmente a ausência de interesse processual 

e, no mérito, que o Estado não pode desrespeitar às leis orçamentárias, o 

comprometimento da isonomia e o acesso universal à saúde. O Município 

de Primavera do Leste, em sede de Contestação, em ID nº. 24889294, 

arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e atribuiu unicamente ao Estado 

de Mato Grosso a responsabilidade pelo custeio da prestação pretendida. 

A parte Reclamante impugnou às contestações, em ID nº. 25503042. É o 

breve relato. Decido. I. DAS PRELIMINARES DE MÉRITO: A) FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL Afasto a preliminar de falta de interesse 

processual arguida pelo Estado de Mato Grosso. Isso porque o interesse 

processual está presente sempre que a parte tiver a necessidade de 

exercer o direito de ação para alcançar o objeto pretendido. B) 

ILEGITIMIDADE PASSIVA Como mencionado acima, o Município de 

Primavera do Leste arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e indicou o 

Estado de Mato Grosso como o único responsável por fornecer consultas 

médicas. Importante salientar que a responsabilidade pela promoção do 

direito à saúde foi atribuída aos entes federados, nos termos do artigo 

196, da Constituição Federal e da Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90). 

Diante disso, infere-se que qualquer ente da federação é parte legítima 

para figurar no polo passivo de ações voltadas a esse fim, 

independentemente de eventual inserção dos demais como litisconsortes 

passivos da demanda. Por conseguinte, faz-se legítima a inclusão como 

Reclamado do Município de Primavera do Leste, razão pela qual rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida. Passo à análise do mérito. II. 

MÉRITO No caso em comento, a parte Reclamante assevera ser paciente 

PÓS-BARIÁTRICA (CID 10: Z98) e que necessita de uma consulta com 

médico especialista em cirurgia plástica para dar continuidade ao 

tratamento. Afirma que é hipossuficiente econômica e que não possui 

recursos financeiros suficientes para arcar com os custos da consulta. 

Informa, ainda, que procurou o Sistema Único de Saúde deste Município 

através do ofício nº 135/DPPVA/MT/2019, por meio da Defensoria Pública, 

mas o Município afirmou que a responsabilidade é do Estado. O Estado de 

Mato Grosso aduz não poder desrespeitar às Leis Orçamentárias, sob 

pena de ilegalidade, e defende a aplicação da teoria da reserva do 

possível e das “escolhas trágicas”, como fundamento destinado a impedir 

a atuação do Poder Judiciário no campo dos direitos sociais. Ainda, 

sustenta que a pretensão destes autos compromete a isonomia e o 

acesso universal à saúde, por beneficiar um paciente em detrimento dos 

demais. Pois bem. Não assiste razão ao primeiro Reclamado. Isso porque o 

Estado, a despeito de suas limitações orçamentárias, deve garantir o 

mínimo existencial, com a finalidade de conferir maior efetividade a 

determinados direitos sociais indispensáveis à dignidade. Segundo o 

Ministro do STF, Celso de Mello: “[...] a noção de ‘mínimo existencial’, que 

resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 

1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja 

concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de 

existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao 

direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do 

Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais 

como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do 

adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à 

moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança (ARE 639.337 

AgR, DJE de 15-9-2011)”. (grifou-se). Ademais, é unânime, na 

jurisprudência da Corte Suprema, que a reserva do possível não pode ser 

invocada quando comprometer o núcleo básico de um direito fundamental 

(o mínimo existencial). Nesse sentido: “[...]. A cláusula da reserva do 

possível – que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito 

de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas 

públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação 

na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no 

contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado 

da essencial dignidade da pessoa humana (ARE 639.337, Rel. Min. Celso 

de Mello)”. (grifou-se). Portanto, o mínimo existencial deve ser 

compreendido como um complexo de direitos básicos a serem garantidos 

pelo Estado, com o fim de assegurar a existência digna da pessoa 

humana, não podendo ser inviabilizado. A pretensão individual do direito à 
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saúde visa, justamente, proteger o núcleo essencial desse direito frente à 

inércia do poder Público, o que não viola a isonomia e o acesso universal à 

saúde. Sabe-se que a saúde é direito de todos e dever do Estado, nos 

termos dos arts. 196 e 198, da Constituição Federal, bem como que o 

Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da 

seguridade social, da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e 

dos Municípios, além de outras fontes. Cabe, assim, a esses entes 

garantir aos cidadãos o fornecimento de tratamento indispensável à 

manutenção e ao restabelecimento da saúde, de forma solidária. Noutro 

giro, a repartição de competências, na prestação de serviços de 

assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá 

em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de 

gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os 

entes federados. Veja-se julgado colacionado adiante, o qual afirma a 

jurisprudência já sedimentada, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, 

quanto à responsabilidade solidária dos Entes Federados, no custeio dos 

serviços de saúde: [...].RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se 

insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária 

dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente, ou conjuntamente. [...]. Essa questão foi discutida no 

julgamento da STA 175-AgR, caso em que o Relator Ministro Gilmar 

Mendes, em seu voto condutor, assim discorreu sobre o assunto: A 

competência comum dos entes da Federação para cuidar da saúde consta 

do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios 

são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da 

coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja 

causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, 

estadual ou federal), de prestações na área de saúde. O fato de o 

Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os 

recursos financeiros dos entes da Federação, com o objetivo de aumentar 

a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça a 

obrigação solidária e subsidiária entre eles. [...]. (STF - ARE: 1242692 MS - 

MATO GROSSO DO SUL 0803946-32.2017.8.12.0101, Relator: Min. 

ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2019, Data de 

Publicação: DJe-254 21/11/2019). (grifou-se). Outrossim, nota-se que a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (reafirmada no julgamento do 

RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux) se encontra pacificada, no sentido de 

que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de 

fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à 

saúde de pessoas hipossuficientes. Portanto, em consonância à 

legislação e à jurisprudência pátria, entendo ser solidária a 

responsabilidade dos Reclamados quanto ao fornecimento da consulta 

médica com cirurgião plástico, pleiteada nestes autos. III. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, REJEITO as preliminares de mérito arguidas pelas partes 

Reclamadas, RATIFICO a tutela de urgência deferida e JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de processo Civil, para condenar, solidariamente, os Reclamados 

ao fornecimento de consulta com médico especialista em cirurgia plástica 

e tratamentos correlatos que se fizerem necessários. Consigno ter sido 

exaurida a tutela jurisdicional destes autos, inexistindo novo pedido, 

conforme parecer acostado aos autos, em ID nº. 26844492, o qual 

confirma já ter sido realizada a consulta médica da Reclamante, com 

especialista em Cirurgia Plástica, junto ao Hospital Universitário Júlio Muller. 

Expeça-se, se o caso, alvará em favor do Estado de Mato Grosso de 

eventual saldo remanescente existente em conta vinculada. Após, e 

transitada esta em julgado, não havendo pedido de cumprimento de 

sentença, arquive-se, COM URGÊNCIA, o feito, diante da necessidade 

premente de baixar a taxa de congestionamento desta unidade judiciária. 

Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Encaminho o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para análise e homologação, nos termos do art. 40, da Lei nº. 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. Primavera do Leste, 23 de março 

de 2020. Jaqueline de Sousa Antunes Grippa Juíza Leiga Vistos. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga. Intime-se as partes da sentença. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Primavera do Leste, 23 de março de 2020. 

EVINER VALÉRIO Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007381-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE DUARTE DE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007381-21.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARINETE DUARTE DE 

SOUZA DA SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, da Lei nº. 9.099/95. As sentenças dos Juizados 

Especiais Cíveis obedecerão aos limites delineados pelos arts. 2º e 38, da 

Lei 9.099/95, bem como art. 1.046, do Código de Processo Civil c/c 

Enunciados 161 e 162, do FONAJE. Compulsando os autos, verifica-se 

que este processo se encontra maduro para apreciação, por haver 

robusto conjunto probatório, o qual prescinde a produção de outras 

provas. Sendo assim, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes 

do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação ordinária de 

obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, movida por 

MARINETE DUARTE DE SOUSA DA SILVA em desfavor do ESTADO DO 

MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, na qual 

pretende A DISPONIBILIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA 

DE BARIÁTRICA. Deferida a tutela provisória de urgência satisfativa para 

cominar às partes Reclamadas a obrigação de fornecer a cirurgia plástica 

pleiteada, conforme decisão em ID nº. 20792011. O Estado de Mato 

Grosso, em sua defesa, no ID nº. 20990012, alegou preliminarmente a 

ausência de interesse processual e, no mérito, que o Estado não pode 

desrespeitar às leis orçamentárias, o comprometimento da isonomia e o 

acesso universal à saúde. O Município de Primavera do Leste, em sede de 

Contestação, em ID nº. 22355840, arguiu preliminar de ilegitimidade 

passiva e atribuiu unicamente ao Estado de Mato Grosso a 

responsabilidade pelo custeio da prestação pretendida. A parte 

Reclamante deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar 

impugnação às contestações. É o breve relato. Decido. I. DAS 

PRELIMINARES DE MÉRITO: A) FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL 

Afasto a preliminar de falta de interesse processual arguida pelo Estado 

de Mato Grosso. Isso porque o interesse processual está presente 

sempre que a parte tiver a necessidade de exercer o direito de ação para 

alcançar o objeto pretendido. B) ILEGITIMIDADE PASSIVA Como 

mencionado acima, o Município de Primavera do Leste arguiu preliminar de 

ilegitimidade passiva e indicou o Estado de Mato Grosso como o único 

responsável por fornecer cirurgias plásticas. Importante salientar que a 

responsabilidade pela promoção do direito à saúde foi atribuída aos entes 

federados, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal e da Lei 

Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90). Diante disso, infere-se que qualquer 

ente da federação é parte legítima para figurar no polo passivo de ações 

voltadas a esse fim, independentemente de eventual inserção dos demais 

como litisconsortes passivos da demanda. Por conseguinte, faz-se 

legítima a inclusão como Reclamado do Município de Primavera do Leste, 

razão pela qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida. Passo 

à análise do mérito. II. MÉRITO No caso em comento, a parte Reclamante 

afirma ter realizado cirurgia bariátrica, no ano de 2016 e, em razão disso, 

recebeu recomendação médica de realização de uma cirurgia plástica 

reparadora de Bariátrica. Sustenta que, ao procurar o Sistema Único de 

Saúde, obteve resposta negativa do Poder Público sobre a 

disponibilização da cirurgia, em resposta ao Ofício de 

n°190/2018/DPPVA/MT, eis que extrapola a competência do Município, 

comprometendo e trazendo lesões às finanças o erário municipal. O NAT 

apresentou parecer técnico no sentido de que não há Urgência ou 

Emergência caracterizada nos autos, não há risco de morte, não há risco 

a terceiros. O Estado de Mato Grosso aduz não poder desrespeitar às 

Leis Orçamentárias, sob pena de ilegalidade, e defende a aplicação da 

teoria da reserva do possível e das “escolhas trágicas”, como fundamento 

destinado a impedir a atuação do Poder Judiciário no campo dos direitos 

sociais. Ainda, sustenta que a pretensão destes autos compromete a 

isonomia e o acesso universal à saúde, por beneficiar um paciente em 

detrimento dos demais. Pois bem. Não assiste razão ao primeiro 

Reclamado. Isso porque o Estado, a despeito de suas limitações 
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orçamentárias, deve garantir o mínimo existencial, com a finalidade de 

conferir maior efetividade a determinados direitos sociais indispensáveis à 

dignidade. Segundo o Ministro do STF, Celso de Mello: “[...] a noção de 

‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos 

constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de 

prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições 

adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso 

efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas 

originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais 

básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da 

criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, 

o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança (ARE 

639.337 AgR, DJE de 15-9-2011)”. (grifou-se). Ademais, é unânime, na 

jurisprudência da Corte Suprema, que a reserva do possível não pode ser 

invocada quando comprometer o núcleo básico de um direito fundamental 

(o mínimo existencial). Nesse sentido: “[...]. A cláusula da reserva do 

possível – que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito 

de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas 

públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação 

na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no 

contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado 

da essencial dignidade da pessoa humana (ARE 639.337, Rel. Min. Celso 

de Mello)”. (grifou-se). Portanto, o mínimo existencial deve ser 

compreendido como um complexo de direitos básicos a serem garantidos 

pelo Estado, com o fim de assegurar a existência digna da pessoa 

humana, não podendo ser inviabilizado. A pretensão individual do direito à 

saúde visa, justamente, proteger o núcleo essencial desse direito frente à 

inércia do poder Público, o que não viola a isonomia e o acesso universal à 

saúde. Sabe-se que a saúde é direito de todos e dever do Estado, nos 

termos dos arts. 196 e 198, da Constituição Federal, bem como que o 

Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da 

seguridade social, da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e 

dos Municípios, além de outras fontes. Cabe, assim, a esses entes 

garantir aos cidadãos o fornecimento de tratamento indispensável à 

manutenção e ao restabelecimento da saúde, de forma solidária. Noutro 

giro, a repartição de competências, na prestação de serviços de 

assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá 

em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de 

gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os 

entes federados. Veja-se julgado colacionado adiante, o qual afirma a 

jurisprudência já sedimentada, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, 

quanto à responsabilidade solidária dos Entes Federados, no custeio dos 

serviços de saúde: [...].RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se 

insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária 

dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente, ou conjuntamente. [...]. Essa questão foi discutida no 

julgamento da STA 175-AgR, caso em que o Relator Ministro Gilmar 

Mendes, em seu voto condutor, assim discorreu sobre o assunto: A 

competência comum dos entes da Federação para cuidar da saúde consta 

do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios 

são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da 

coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja 

causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, 

estadual ou federal), de prestações na área de saúde. O fato de o 

Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os 

recursos financeiros dos entes da Federação, com o objetivo de aumentar 

a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça a 

obrigação solidária e subsidiária entre eles. [...]. (STF - ARE: 1242692 MS - 

MATO GROSSO DO SUL 0803946-32.2017.8.12.0101, Relator: Min. 

ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2019, Data de 

Publicação: DJe-254 21/11/2019). (grifou-se). Outrossim, nota-se que a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (reafirmada no julgamento do 

RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux) se encontra pacificada, no sentido de 

que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de 

fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à 

saúde de pessoas hipossuficientes. Portanto, em consonância à 

legislação e à jurisprudência pátria, entendo ser solidária a 

responsabilidade dos Reclamados quanto ao fornecimento da cirurgia 

plástica reparadora de bariátrica, pleiteada nestes autos. III. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, REJEITO as preliminares de mérito arguidas pelas partes 

Reclamadas, RATIFICO a tutela de urgência deferida e JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de processo Civil, para condenar, solidariamente, os Reclamados 

ao fornecimento de CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA DE BARIÁTRICA 

e tratamentos correlatos que se fizerem necessários. Sem custas e 

honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Encaminho o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para análise e 

homologação, nos termos do art. 40, da Lei nº. 9.099/95. Publicado e 

registrado no PJE. Primavera do Leste, 23 de março de 2020. Jaqueline de 

Sousa Antunes Grippa Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Intime-se as partes da sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Primavera do Leste, 23 de março de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de direito
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Processo Número: 1004803-51.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LOURECI DE BRITO GUEDES TORTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004803-51.2019.8.11.0037. REQUERENTE: LOURECI DE BRITO GUEDES 

TORTA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos e etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, da Lei nº. 9.099/95. As sentenças dos Juizados Especiais 

Cíveis obedecerão aos limites delineados pelos arts. 2º e 38, da Lei 

9.099/95, bem como art. 1.046, do Código de Processo Civil c/c 

Enunciados 161 e 162, do FONAJE. Compulsando os autos, verifica-se 

que este processo se encontra maduro para apreciação, por haver 

robusto conjunto probatório, o qual prescinde a produção de outras 

provas. Sendo assim, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes 

do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação ordinária de 

obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, movida por LAURECI 

DE BRITO GUEDES TORTA em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO e 

do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, na qual pretende a 

disponibilização de: I. Exame de audiometria; II. Exame de cintilografia do 

miocárdio com stress farmacológico; III. Exame de ressonância magnética 

de coluna lombar e cervical; IV. Consulta com médico reumatologista; V. 

Exame de videoscopia laríngea; VI. Consulta com médico pneumologista; 

VII. Consulta com médico cirurgião geral. A parte Reclamante necessita 

dos referidos procedimentos médicos por ser portadora de perda não 

especificada de audição (CID 10 H 91.9), de angina pectoris (CID 10 I 20), 

de cervicalgia (CID 10 N 54.2), de dorsalgia (CID 10 M 54) e de lumbago 

com ciática (CID 10 M 54.4) Deferida a tutela provisória de urgência 

satisfativa para cominar às partes Reclamadas a obrigação de 

disponibilizar os procedimentos médicos pleiteados, conforme decisão em 

ID nº. 26275083. O Estado de Mato Grosso, em sua defesa, no ID nº. 

26275083, alegou preliminarmente a ausência de interesse processual e, 

no mérito, que o Estado não pode desrespeitar às leis orçamentárias, o 

comprometimento da isonomia e o acesso universal à saúde. O Município 

de Primavera do Leste, em sede de Contestação, em ID nº. 25003103, 

arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e atribuiu unicamente ao Estado 

de Mato Grosso a responsabilidade pelo custeio da prestação pretendida. 

A parte Reclamante apresentou Impugnação às Contestações, em ID nº. 

25502298. O Ministério Público se manifestou pelo não acolhimento das 

preliminares e pela procedência do pedido, em ID nº. 26275083. É o breve 

relato. Decido. I. DAS PRELIMINARES DE MÉRITO: A) FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL Afasto a preliminar de falta de interesse processual arguida 

pelo Estado de Mato Grosso. Isso porque o interesse processual está 

presente sempre que a parte tiver a necessidade de exercer o direito de 

ação para alcançar o objeto pretendido. B) ILEGITIMIDADE PASSIVA Como 

mencionado acima, o Município de Primavera do Leste arguiu preliminar de 

ilegitimidade passiva e indicou o Estado de Mato Grosso como o único 

responsável por fornecer exames e consultas médicas. Importante 

salientar que a responsabilidade pela promoção do direito à saúde foi 

atribuída aos entes federados, nos termos do artigo 196, da Constituição 
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Federal e da Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90). Diante disso, infere-se 

que qualquer ente da federação é parte legítima para figurar no polo 

passivo de ações voltadas a esse fim, independentemente de eventual 

inserção dos demais como litisconsortes passivos da demanda. Por 

conseguinte, faz-se legítima a inclusão como Reclamado do Município de 

Primavera do Leste, razão pela qual rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva arguida. Passo à análise do mérito. II. MÉRITO No caso em 

comento, a parte Reclamante assevera ser portadora de perda não 

especificada de audição (CID 10 H 91.9), de angina pectoris (CID 10 I 20), 

de cervicalgia (CID 10 N 54.2), de dorsalgia (CID 10 M 54) e de lumbago 

com ciática (CID 10 M 54.4). Em razão das patologias que a acometem, 

necessita dos procedimentos médicos de: I. Exame de audiometria; II. 

Exame de cintilografia do miocárdio com stress farmacológico; III. Exame 

de ressonância magnética de coluna lombar e cervical; IV. Consulta com 

médico reumatologista; V. Exame de videoscopia laríngea; VI. Consulta 

com médico pneumologista; VII. Consulta com médico cirurgião geral. O 

Estado de Mato Grosso aduz não poder desrespeitar às Leis 

Orçamentárias, sob pena de ilegalidade, e defende a aplicação da teoria 

da reserva do possível e das “escolhas trágicas”, como fundamento 

destinado a impedir a atuação do Poder Judiciário no campo dos direitos 

sociais. Ainda, sustenta que a pretensão destes autos compromete a 

isonomia e o acesso universal à saúde, por beneficiar um paciente em 

detrimento dos demais. Pois bem. Não assiste razão ao primeiro 

Reclamado. Isso porque o Estado, a despeito de suas limitações 

orçamentárias, deve garantir o mínimo existencial, com a finalidade de 

conferir maior efetividade a determinados direitos sociais indispensáveis à 

dignidade. Segundo o Ministro do STF, Celso de Mello: “[...] a noção de 

‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos 

constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de 

prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições 

adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso 

efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas 

originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais 

básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da 

criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, 

o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança (ARE 

639.337 AgR, DJE de 15-9-2011)”. (grifou-se). Ademais, é unânime, na 

jurisprudência da Corte Suprema, que a reserva do possível não pode ser 

invocada quando comprometer o núcleo básico de um direito fundamental 

(o mínimo existencial). Nesse sentido: “[...]. A cláusula da reserva do 

possível – que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito 

de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas 

públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação 

na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no 

contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado 

da essencial dignidade da pessoa humana (ARE 639.337, Rel. Min. Celso 

de Mello)”. (grifou-se). Portanto, o mínimo existencial deve ser 

compreendido como um complexo de direitos básicos a serem garantidos 

pelo Estado, com o fim de assegurar a existência digna da pessoa 

humana, não podendo ser inviabilizado. A pretensão individual do direito à 

saúde visa, justamente, proteger o núcleo essencial desse direito frente à 

inércia do Poder Público, o que não viola a isonomia e o acesso universal à 

saúde. Sabe-se que a saúde é direito de todos e dever do Estado, nos 

termos dos arts. 196 e 198, da Constituição Federal, bem como que o 

Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da 

seguridade social, da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e 

dos Municípios, além de outras fontes. Cabe, assim, a esses entes 

garantir aos cidadãos o fornecimento de tratamento indispensável à 

manutenção e ao restabelecimento da saúde, de forma solidária. Noutro 

giro, a repartição de competências, na prestação de serviços de 

assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá 

em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de 

gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os 

entes federados. Veja-se julgado colacionado adiante, o qual afirma a 

jurisprudência já sedimentada, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, 

quanto à responsabilidade solidária dos Entes Federados, no custeio dos 

serviços de saúde: [...].RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se 

insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária 

dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente, ou conjuntamente. [...]. Essa questão foi discutida no 

julgamento da STA 175-AgR, caso em que o Relator Ministro Gilmar 

Mendes, em seu voto condutor, assim discorreu sobre o assunto: A 

competência comum dos entes da Federação para cuidar da saúde consta 

do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios 

são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da 

coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja 

causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, 

estadual ou federal), de prestações na área de saúde. O fato de o 

Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os 

recursos financeiros dos entes da Federação, com o objetivo de aumentar 

a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça a 

obrigação solidária e subsidiária entre eles. [...]. (STF - ARE: 1242692 MS - 

MATO GROSSO DO SUL 0803946-32.2017.8.12.0101, Relator: Min. 

ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2019, Data de 

Publicação: DJe-254 21/11/2019). (grifou-se). Outrossim, nota-se que a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (reafirmada no julgamento do 

RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux) se encontra pacificada, no sentido de 

que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de 

fornecimento gratuito de procedimentos e de medicamentos necessários à 

saúde de pessoas hipossuficientes. Portanto, em consonância à 

legislação e à jurisprudência pátria, entendo ser solidária a 

responsabilidade dos Reclamados quanto ao fornecimento dos diversos 

exames e consultas médicas, pleiteadas nestes autos. III. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, REJEITO as preliminares de mérito arguidas pelas partes 

Reclamadas, RATIFICO a tutela de urgência deferida e JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de processo Civil, para condenar, solidariamente, os Reclamados a 

forneceram os seguintes exames e consultas médicas de: I. Exame de 

audiometria; II. Exame de cintilografia do miocárdio com stress 

farmacológico; III. Exame de ressonância magnética de coluna lombar e 

cervical; IV. Consulta com médico reumatologista; V. Exame de 

videoscopia laríngea; VI. Consulta com médico pneumologista; VII. Consulta 

com médico cirurgião geral; tratamentos correlatos que se fizerem 

necessários, Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da 

Lei nº 9.099/95. Encaminho o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para análise e homologação, nos termos do art. 40, da Lei nº. 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. Primavera do Leste, 23 de março 

de 2020. Jaqueline de Sousa Antunes Grippa Juíza Leiga Vistos. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga. Intime-se as partes da sentença. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Primavera do Leste, 23 de março de 2020. 

EVINER VALÉRIO Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010600-88.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LARIANE MARCOLINO NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEO NUNES OAB - MT0005999A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(EXECUTADO)

HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010600-88.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: LARIANE MARCOLINO NUNES 

EXECUTADO: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS 

LTDA, SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

Vistos, Trata-se de cumprimento de sentença no qual a parte executada 

SAGA SEUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS cumpriu integralmente a obrigação 

de pagar, consistente no valor de R$5.511,11(...), diretamente na conta da 

parte exequente, conforme comprovante de pagamento (id. n°22979060). 

Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 
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arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Arquive-se definitivamente os autos, 

com baixa, de imediato. Primavera do Leste/MT, 24 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000605-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BARROS PRIETO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO SOARES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000605-39.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: BARROS PRIETO & CIA LTDA - 

ME EXECUTADO: LUIZ FERNANDO SOARES DE SOUZA Vistos, Trata-se 

da ação de execução de título extrajudicial pleiteada por BARROS PRIETO 

& CIA LTDA – ME em face de LUIZ FERNANDO SOARES DE SOUZA, em 

trâmite desde 2017, na qual a parte executada sequer foi citada e intimada 

até a respectiva data. Detecto que o processo tramita há três anos sem 

ser validamente constituído. A parte exequente apresenta, reiteradamente, 

novos supostos endereços do executado, cujas diligências de citação 

acabam restando frustradas. Assim, faltam pressupostos de 

desenvolvimento válido e regular do feito. Posto isso, julgo extinto o feito 

sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC e 51, 

inciso II, da Lei 9.099/95. Arquive-se definitivamente os autos, com baixa, 

de imediato, ante a necessidade de baixar a taxa de congestionamento 

desta unidade judiciária. Isento de custas. Primavera do Leste/MT, 24 de 

março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011715-47.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON CESAR ERTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMAGRAOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011715-47.2016.8.11.0037. REQUERENTE: NILSON CESAR ERTEL 

REQUERIDO: PRIMAGRAOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança pleiteada por NILSON CESAR ERTEL em 

face de PRIMAGRÃOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME. A questão 

trazida aos autos, refere-se a cobrança de um cheque no valor de 

R$11.603,65(onze mil, seiscentos e três reais e sessenta e cinco 

centavos), com vencimento em 10/11/2011. Apesar de citada e intimada, a 

parte requerida não compareceu à audiência de conciliação e tampouco 

apresentou defesa. A parte requerente não compareceu à audiência de 

conciliação, mas justificou sua ausência trazendo aos autos atestado 

médico, conforme evento n°25643092. É o breve relato. Decido. 

Inicialmente, extrai da manifestação e documento anexo ao id. n°25642832 

que a parte requerente foi submetida a um tratamento odontológico de 

urgência, o que, conseguintemente, impossibilitou o seu comparecimento à 

audiência de conciliação. Destarte, acolho a justificativa apresentada e 

passo a análise do pedido de revelia. Diante da inércia da parte requerida 

acionada prescreve a lei: O Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto. ” Em conformidade com o Enunciado nº 20 do 

FONAJE, cabe à parte ré comparecer pessoalmente às audiências ou, em 

se tratando de pessoa jurídica, ser representada por preposto, caso 

contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora, conforme estabelece o artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. ” Assim, 

não tendo sido sequer alegado motivo de força maior ou impedimento 

escusável para a ausência da parte ré na audiência de conciliação, e, em 

se tratando de direito disponível, deve ser imposto os efeitos da revelia, 

com o imediato julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 

9.099/95. O cheque, quando preenchidos seus requisitos formais, goza de 

presunção de exigibilidade, liquidez e certeza, bastando sua apresentação 

para o ajuizamento de demanda executiva, cabendo a parte reclamada 

demonstrar a existência de vício de consentimento, ou outros motivos que 

justifiquem sua desconstituição. Para cobrança lastreada em cheque o 

prazo máximo hábil a demonstrar a existência de um crédito, prescreve em 

05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5º, I do Código Civil de 2002. 

Considerando que o pagamento do título cambial se prova, em regra, 

mediante sua posse, pelo sacado/emitente, forçoso concluir que a posse 

do título de crédito, pela parte autora, impõe ao devedor o ônus de 

demonstrar fato obstativo do direito representado pela cártula, presumível 

por força do princípio da cartularidade. Tenho desta forma que restou 

comprovada a existência da relação jurídica entre as partes, bem como da 

efetiva cobrança de valores devidos uma vez que não rebatidos pela 

parte reclamada, posto que incumbe a ela provar a veracidade de seus 

alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, 

do NCPC. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que 

houve relação negocial firmado entre as partes e que o valor suscitado 

decorre do descumprimento da obrigação de pagar e consequente 

prejuízos suportado pela parte promovente. Ademais, a parte requerente 

cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, juntando aos autos o 

respectivo cheque que a parte reclamada não logrou êxito em 

compensá-las. Desta feita, entendo por devido o débito nestes autos 

cobrado, face à sua comprovação e a presunção de veracidade 

decorrente da revelia da demandada. Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente a 

pretensão inicial, para o fim de condenar a parte requerida ao valor de R$ 

11.603,65(onze mil, seiscentos e três reais e sessenta e cinco centavos), 

representado por um cheque com vencimento em 10/11/2011, cujo valor 

deve ser atualizado monetariamente pelo índice INPC desde o vencimento 

e acrescido de juros legais de mora de 1% 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. Transitada em julgado, aguarde-se a formalização do pedido 

de Cumprimento de sentença. Inexistindo pleito executório, arquive-se 

definitivamente os autos, com baixa. Primavera do Leste - MT, 24 de março 

de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006124-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EMIVAL DE SOUSA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE LEONCIO DE ARRUDA NEZI OAB - MT0020946A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006124-92.2017.8.11.0037. REQUERENTE: EMIVAL DE SOUSA FREITAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Dispensado o relatório na forma do que 

dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se da ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por dano moral pleiteada por 

EMIVAL DE SOUZA FREITAS em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Intimada para providenciar as diligencias do evento nº18470733, a parte 

requerente deixou transcorrer in albis, o prazo assinalado e até a 

respectiva data não juntou extrato da negativação atualizada expedida 

pelos órgãos de restrição ao crédito e tampouco comprovante de 

endereço contemporâneo à propositura da ação. Posto isto, considerando 

que a parte requerente não demonstrou interesse no prosseguimento do 

feito, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do art. 485, inciso III, 

do CPC. Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações 
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necessárias. Primavera do Leste-MT, 24 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1008126-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO TORTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1008126-98.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JOAO ANTONIO TORTA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos e etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da 

Lei nº. 9.099/95. As sentenças dos Juizados Especiais Cíveis obedecerão 

aos limites delineados pelos arts. 2º e 38, da Lei 9.099/95, bem como art. 

1.046, do Código de Processo Civil c/c Enunciados 161 e 162, do FONAJE. 

Compulsando os autos, verifica-se que este processo se encontra 

maduro para apreciação, por haver robusto conjunto probatório, o qual 

prescinde a produção de outras provas. Sendo assim, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Trata-se de ação ordinária de obrigação de fazer com 

pedido de tutela de urgência, movida por JOÃO ANTONIO TORTA em 

desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE, na qual pretende a disponibilização de EXAME DE 

ANGIOTOMOGRAFIA DE CORONÁRIA. Deferida a tutela provisória de 

urgência satisfativa para cominar às partes Reclamadas a obrigação de 

disponibilizar o exame médico pleiteado, conforme decisão, em ID nº. 

17170904. Decorrido o prazo, sem o cumprimento voluntário da decisão, 

realizou-se o sequestro dos numerários correspondentes em face do 

Estado de Mato Grosso, em ID’s nº. 18562734 e 20032811, e expediu-se 

alvarás para levantamento dos valores, em ID’s nº. 18634484 e 20098740. 

Após, a parte Reclamante apresentou as notas fiscais, em ID’s nº. 

22881855 e 21461456, a fim de comprovar a realização do procedimento. 

O Estado de Mato Grosso, em sua defesa, no ID nº. 17268641, alegou 

preliminarmente a ausência de interesse processual e, no mérito, que o 

Estado não pode desrespeitar às leis orçamentárias, o comprometimento 

da isonomia e o acesso universal à saúde. O Município de Primavera do 

Leste, em sede de Contestação, em ID nº. 17553498, arguiu preliminar de 

ilegitimidade passiva e atribuiu unicamente ao Estado de Mato Grosso a 

responsabilidade pelo custeio da prestação pretendida. A parte 

Reclamante impugnou às contestações, em ID nº. 17938167. É o breve 

relato. Decido. I. DAS PRELIMINARES DE MÉRITO: A) FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL Afasto a preliminar de falta de interesse processual arguida 

pelo Estado de Mato Grosso. Isso porque o interesse processual está 

presente sempre que a parte tiver a necessidade de exercer o direito de 

ação para alcançar o objeto pretendido. B) ILEGITIMIDADE PASSIVA Como 

mencionado acima, o Município de Primavera do Leste arguiu preliminar de 

ilegitimidade passiva e indicou o Estado de Mato Grosso como o único 

responsável por fornecer exames médicos. Importante salientar que a 

responsabilidade pela promoção do direito à saúde foi atribuída aos entes 

federados, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal e da Lei 

Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90). Diante disso, infere-se que qualquer 

ente da federação é parte legítima para figurar no polo passivo de ações 

voltadas a esse fim, independentemente de eventual inserção dos demais 

como litisconsortes passivos da demanda. Por conseguinte, faz-se 

legítima a inclusão como Reclamado do Município de Primavera do Leste, 

razão pela qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida. Passo 

à análise do mérito. II. MÉRITO No caso em comento, a parte Reclamante 

está acometida de diabetes e de hipertensão arterial e, em razão disso, 

pugna pelo fornecimento de EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE 

CORONÁRIA, conforme solicitação médica, acostada aos autos, em ID nº. 

17036464. Afirma não possuir recursos financeiros suficientes para arcar 

com os custos do procedimento. Menciona ter procurado o Sistema Único 

de Saúde de Primavera do Leste, por meio dos órgãos competentes, 

porém o Município informou que o exame requisitado não está contemplado 

na tabela SUS, assim, não é preconizado pela rede pública, impossibilitada 

sua realização pela Secretaria Municipal de Saúde. O Estado de Mato 

Grosso aduz não poder desrespeitar às Leis Orçamentárias, sob pena de 

ilegalidade, e defende a aplicação da teoria da reserva do possível e das 

“escolhas trágicas”, como fundamento destinado a impedir a atuação do 

Poder Judiciário no campo dos direitos sociais. Ainda, sustenta que a 

pretensão destes autos compromete a isonomia e o acesso universal à 

saúde, por beneficiar um paciente em detrimento dos demais. Pois bem. 

Não assiste razão ao primeiro Reclamado. Isso porque o Estado, a 

despeito de suas limitações orçamentárias, deve garantir o mínimo 

existencial, com a finalidade de conferir maior efetividade a determinados 

direitos sociais indispensáveis à dignidade. Segundo o Ministro do STF, 

Celso de Mello: “[...] a noção de ‘mínimo existencial’, que resulta, por 

implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 

3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização 

revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em 

ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade 

e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da 

plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o 

direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o 

direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o 

direito à segurança (ARE 639.337 AgR, DJE de 15-9-2011)”. (grifou-se). 

Ademais, é unânime, na jurisprudência da Corte Suprema, que a reserva 

do possível não pode ser invocada quando comprometer o núcleo básico 

de um direito fundamental (o mínimo existencial). Nesse sentido: “[...]. A 

cláusula da reserva do possível – que não pode ser invocada, pelo Poder 

Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a 

implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - 

encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo 

existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, 

emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana 

(ARE 639.337, Rel. Min. Celso de Mello)”. (grifou-se). Portanto, o mínimo 

existencial deve ser compreendido como um complexo de direitos básicos 

a serem garantidos pelo Estado, com o fim de assegurar a existência 

digna da pessoa humana, não podendo ser inviabilizado. A pretensão 

individual do direito à saúde visa, justamente, proteger o núcleo essencial 

desse direito frente à inércia do Poder Público, o que não viola a isonomia 

e o acesso universal à saúde. Sabe-se que a saúde é direito de todos e 

dever do Estado, nos termos dos arts. 196 e 198, da Constituição Federal, 

bem como que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos 

do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados-membros, do 

Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. Cabe, assim, a 

esses entes garantir aos cidadãos o fornecimento de tratamento 

indispensável à manutenção e ao restabelecimento da saúde, de forma 

solidária. Noutro giro, a repartição de competências, na prestação de 

serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União 

apenas se dá em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a 

sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade 

existente entre os entes federados. Veja-se julgado colacionado adiante, 

o qual afirma a jurisprudência já sedimentada, no âmbito do Supremo 

Tribunal Federal, quanto à responsabilidade solidária dos Entes 

Federados, no custeio dos serviços de saúde: [...].RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À 

SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS 

ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 

REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos 

necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto 

responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser 

composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. [...]. 

Essa questão foi discutida no julgamento da STA 175-AgR, caso em que o 

Relator Ministro Gilmar Mendes, em seu voto condutor, assim discorreu 

sobre o assunto: A competência comum dos entes da Federação para 

cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto 

do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados 

passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja 

pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de 

saúde. O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os 

serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da Federação, 

com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de 

saúde, apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre eles. [...]. 

(STF - ARE: 1242692 MS - MATO GROSSO DO SUL 

0803946-32.2017.8.12.0101, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de 

Julgamento: 11/11/2019, Data de Publicação: DJe-254 21/11/2019). 

(grifou-se). Outrossim, nota-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal 
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Federal (reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux) 

se encontra pacificada, no sentido de que constitui obrigação solidária dos 

entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de 

medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 

Portanto, em consonância à legislação e à jurisprudência pátria, entendo 

ser solidária a responsabilidade dos Reclamados quanto custeio exame 

médico, pleiteado nestes autos. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO 

as preliminares de mérito arguidas pelas partes Reclamadas, RATIFICO a 

tutela de urgência deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido da parte 

Reclamante, com fulcro no artigo 487, I, do Código de processo Civil, para 

condenar, solidariamente, os Reclamados a custearem o EXAME DE 

ANGIOTOMOGRAFIA DE CORONÁRIA e tratamentos correlatos que se 

fizerem necessários em decorrência do diagnóstico. Consigno que a tutela 

jurisdicional já foi exaurida, inexistindo novo pedido, conforme recibo de 

bloqueio BACENJUD, em ID’s nº. 18562734 e 20032811, e notas fiscais 

apresentadas pela parte Reclamante, em ID’s nº. 22881855 e 21461456. 

Expeça-se alvará em favor do Estado de Mato Grosso de eventual saldo 

remanescente em conta vinculada e, transitada esta em julgado e não 

havendo novos pedidos a serem apreciados, arquive-se os autos, com 

urgência, para baixar a taxa de congestionamento desta unidade judiciária. 

Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Encaminho o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para análise e homologação, nos termos do art. 40, da Lei nº. 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. Primavera do Leste, 23 de março 

de 2020. Jaqueline de Sousa Antunes Grippa Juíza Leiga Vistos. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga. Intime-se as partes da sentença. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Primavera do Leste, 24 de março de 2020. 

EVINER VALÉRIO Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002206-12.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINETE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002206-12.2019.8.11.0037. REQUERENTE: FRANCINETE ALMEIDA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos e etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 

nº. 9.099/95. As sentenças dos Juizados Especiais Cíveis obedecerão 

aos limites delineados pelos arts. 2º e 38, da Lei 9.099/95, bem como art. 

1.046, do Código de Processo Civil c/c Enunciados 161 e 162, do FONAJE. 

Compulsando os autos, verifica-se que este processo se encontra 

maduro para apreciação, por haver robusto conjunto probatório, o qual 

prescinde a produção de outras provas. Sendo assim, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Trata-se de ação ordinária de obrigação de fazer com 

pedido de tutela de urgência, movida por FRANCINETE ALMEIDA em 

desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE, na qual pretende o fornecimento de EXAME DE RESSONÂNCIA 

MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL e LOMBO-SACRA. Deferida a tutela 

provisória de urgência satisfativa para cominar às partes Reclamadas a 

obrigação de disponibilizar o procedimento médico pleiteado, conforme 

decisão em ID nº. 19657564. Decorrido o prazo, sem o cumprimento 

voluntário da decisão, realizou-se o sequestro do numerário 

correspondente em face do Estado de Mato Grosso, em ID nº. 21931661, 

e expediu-se alvará para levantamento do valor, em ID nº. 21950383. 

Após, a parte Reclamante apresentou a nota fiscal, em ID nº. 22746642, a 

fim de comprovar a realização do exame médico. O Estado de Mato 

Grosso, em sua defesa, no ID nº. 19748069, alegou preliminarmente a 

ausência de interesse processual e, no mérito, que o Estado não pode 

desrespeitar às leis orçamentárias, o comprometimento da isonomia e o 

acesso universal à saúde. O Município de Primavera do Leste, em sede de 

Contestação, em ID nº. 21094428, arguiu preliminar de ilegitimidade 

passiva e atribuiu unicamente ao Estado de Mato Grosso a 

responsabilidade pelo custeio da prestação pretendida. O Ministério 

Público se manifestou pelo não acolhimento das preliminares e pela 

procedência do pedido, em ID nº. 24618578. É o breve relato. Decido. I. 

DAS PRELIMINARES DE MÉRITO: A) FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL 

Afasto a preliminar de falta de interesse processual arguida pelo Estado 

de Mato Grosso. Isso porque o interesse processual está presente 

sempre que a parte tiver a necessidade de exercer o direito de ação para 

alcançar o objeto pretendido. B) ILEGITIMIDADE PASSIVA Como 

mencionado acima, o Município de Primavera do Leste arguiu preliminar de 

ilegitimidade passiva e indicou o Estado de Mato Grosso como o único 

responsável por fornecer exames médicos. Importante salientar que a 

responsabilidade pela promoção do direito à saúde foi atribuída aos entes 

federados, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal e da Lei 

Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90). Diante disso, infere-se que qualquer 

ente da federação é parte legítima para figurar no polo passivo de ações 

voltadas a esse fim, independentemente de eventual inserção dos demais 

como litisconsortes passivos da demanda. Por conseguinte, faz-se 

legítima a inclusão como Reclamado do Município de Primavera do Leste, 

razão pela qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida. Passo 

à análise do mérito. II. MÉRITO No caso em comento, a parte Reclamante 

assevera ser portadora de Transtorno de Discos Cervicais (CID M 50), 

Transtorno dos Discos Cervicais com Radiculopatia (CID M 51.1) e outras 

Espondiloses com Radiculopatia (CID M 47.2). Em razão das patologias que 

a acometem, necessita da realização de exame de ressonância magnética 

da coluna cervical e lombo-sacra. Afirma que é hipossuficiente 

economicamente e que não possui recursos financeiros suficientes para 

arcar com os custos do exame. Aduz, ainda, ter procurado o Sistema 

Único de Saúde do Município para realizar o procedimento solicitado, mas 

a resposta foi negativa, pelo argumento de que o exame é de competência 

do Estado, por ser de alta complexidade. O Estado de Mato Grosso aduz 

não poder desrespeitar às Leis Orçamentárias, sob pena de ilegalidade, e 

defende a aplicação da teoria da reserva do possível e das “escolhas 

trágicas”, como fundamento destinado a impedir a atuação do Poder 

Judiciário no campo dos direitos sociais. Ainda, sustenta que a pretensão 

destes autos compromete a isonomia e o acesso universal à saúde, por 

beneficiar um paciente em detrimento dos demais. Pois bem. Não assiste 

razão ao primeiro Reclamado. Isso porque o Estado, a despeito de suas 

limitações orçamentárias, deve garantir o mínimo existencial, com a 

finalidade de conferir maior efetividade a determinados direitos sociais 

indispensáveis à dignidade. Segundo o Ministro do STF, Celso de Mello: 

“[...] a noção de ‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de 

determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), 

compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se 

capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a 

assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, 

também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da 

plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o 

direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o 

direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o 

direito à segurança (ARE 639.337 AgR, DJE de 15-9-2011)”. (grifou-se). 

Ademais, é unânime, na jurisprudência da Corte Suprema, que a reserva 

do possível não pode ser invocada quando comprometer o núcleo básico 

de um direito fundamental (o mínimo existencial). Nesse sentido: “[...]. A 

cláusula da reserva do possível – que não pode ser invocada, pelo Poder 

Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a 

implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - 

encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo 

existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, 

emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana 

(ARE 639.337, Rel. Min. Celso de Mello)”. (grifou-se). Portanto, o mínimo 

existencial deve ser compreendido como um complexo de direitos básicos 

a serem garantidos pelo Estado, com o fim de assegurar a existência 

digna da pessoa humana, não podendo ser inviabilizado. A pretensão 

individual do direito à saúde visa, justamente, proteger o núcleo essencial 

desse direito frente à inércia do Poder Público, o que não viola a isonomia 

e o acesso universal à saúde. Sabe-se que a saúde é direito de todos e 

dever do Estado, nos termos dos arts. 196 e 198, da Constituição Federal, 

bem como que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos 

do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados-membros, do 

Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. Cabe, assim, a 

esses entes garantir aos cidadãos o fornecimento de tratamento 

indispensável à manutenção e ao restabelecimento da saúde, de forma 

solidária. Noutro giro, a repartição de competências, na prestação de 

serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União 
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apenas se dá em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a 

sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade 

existente entre os entes federados. Veja-se julgado colacionado adiante, 

o qual afirma a jurisprudência já sedimentada, no âmbito do Supremo 

Tribunal Federal, quanto à responsabilidade solidária dos Entes 

Federados, no custeio dos serviços de saúde: [...].RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À 

SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS 

ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 

REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos 

necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto 

responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser 

composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. [...]. 

Essa questão foi discutida no julgamento da STA 175-AgR, caso em que o 

Relator Ministro Gilmar Mendes, em seu voto condutor, assim discorreu 

sobre o assunto: A competência comum dos entes da Federação para 

cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto 

do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados 

passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja 

pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de 

saúde. O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os 

serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da Federação, 

com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de 

saúde, apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre eles. [...]. 

(STF - ARE: 1242692 MS - MATO GROSSO DO SUL 

0803946-32.2017.8.12.0101, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de 

Julgamento: 11/11/2019, Data de Publicação: DJe-254 21/11/2019). 

(grifou-se). Outrossim, nota-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal (reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux) 

se encontra pacificada, no sentido de que constitui obrigação solidária dos 

entes federativos o dever de fornecimento gratuito de exames, de 

procedimentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas 

hipossuficientes. Portanto, em consonância à legislação e à jurisprudência 

pátria, entendo ser solidária a responsabilidade dos Reclamados quanto 

ao fornecimento do exame médico, pleiteado nestes autos. III. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, REJEITO as preliminares de mérito arguidas pelas partes 

Reclamadas, RATIFICO a tutela de urgência deferida e JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de processo Civil, para condenar, solidariamente, os Reclamados a 

custearem EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA 

CERVICAL e LOMBO-SACRA e tratamentos correlatos que se fizerem 

necessários. Consigno que a tutela jurisdicional já foi exaurida, inexistindo 

novo pedido, conforme recibo de bloqueio BACENJUD, em ID nº. 

21931661, e nota fiscal apresentada pela parte Reclamante, em ID nº. 

22746642. Expeça-se desde logo alvará em favor do Estado de Mato 

Grosso de eventual saldo remanescente existente em conta vinculada e, 

não havendo novos pedidos, transitada em julgado arquive-se 

imediatamente o processo. Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 

54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Encaminho o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para análise e homologação, nos termos do art. 40, da 

Lei nº. 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. Primavera do Leste, 23 de 

março de 2020. Jaqueline de Sousa Antunes Grippa Juíza Leiga Vistos. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga. Intime-se as partes da sentença. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Primavera do Leste, 23 de março de 2020. 

EVINER VALÉRIO Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003348-51.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERISVANIO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003348-51.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ERISVANIO FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos e etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, da Lei nº. 9.099/95. As sentenças dos Juizados Especiais 

Cíveis obedecerão aos limites delineados pelos arts. 2º e 38, da Lei 

9.099/95, bem como art. 1.046, do Código de Processo Civil c/c 

Enunciados 161 e 162, do FONAJE. Compulsando os autos, verifica-se 

que este processo se encontra maduro para apreciação, por haver 

robusto conjunto probatório, o qual prescinde a produção de outras 

provas. Sendo assim, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes 

do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação ordinária de 

obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, movida por 

ERISVANIO FERREIRA DA SILVA em desfavor do ESTADO DO MATO 

GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, na qual pretende o 

fornecimento dos MATERIAIS DE OPME, necessários ao tratamento 

cirúrgico de correção, por ser portador de defeito de consolidação da 

fratura, patologia denominada SEQUELA DE FRATURA DO PILÃO TIBIAL 

ESQUERDO (CID: M84.0). A parte Reclamante esclareceu que a cirurgia 

será disponibilizada pelo Município de Primavera do Leste. Dessa forma, 

solicitou o fornecimento apenas dos materiais de OPME, necessários ao 

procedimento cirúrgico. Deferida a tutela provisória de urgência satisfativa 

para cominar às partes Reclamadas a obrigação de disponibilizar os 

materiais necessários para o tratamento, conforme decisão em ID nº. 

21021275. Decorrido o prazo, sem o cumprimento voluntário da decisão, 

realizou-se o sequestro do numerário correspondente em face do Estado 

de Mato Grosso, em ID nº. 21199594, e expediu-se alvará para 

levantamento do valor, em ID nº. 21260021. Após, a parte Reclamante 

apresentou a nota fiscal, em ID nº. 22889264. O Estado de Mato Grosso, 

em sua defesa, no ID nº. 21146002, alegou preliminarmente a ausência de 

interesse processual e, no mérito, que o Estado não pode desrespeitar às 

leis orçamentárias, o comprometimento da isonomia e o acesso universal à 

saúde. O Município de Primavera do Leste, em sede de Contestação, em ID 

nº. 22559550, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e atribuiu 

unicamente ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo custeio da 

prestação pretendida. A parte Reclamante impugnou às contestações, em 

ID nº. 25410089. O Ministério Público se manifestou pelo não acolhimento 

das preliminares e pela procedência do pedido, em ID nº. 26275786. É o 

breve relato. Decido. I. DAS PRELIMINARES DE MÉRITO: A) FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL Afasto a preliminar de falta de interesse 

processual arguida pelo Estado de Mato Grosso. Isso porque o interesse 

processual está presente sempre que a parte tiver a necessidade de 

exercer o direito de ação para alcançar o objeto pretendido. B) 

ILEGITIMIDADE PASSIVA Como mencionado acima, o Município de 

Primavera do Leste arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e indicou o 

Estado de Mato Grosso como o único responsável por fornecer materiais 

de OPME. Importante salientar que a responsabilidade pela promoção do 

direito à saúde foi atribuída aos entes federados, nos termos do artigo 

196, da Constituição Federal e da Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90). 

Diante disso, infere-se que qualquer ente da federação é parte legítima 

para figurar no polo passivo de ações voltadas a esse fim, 

independentemente de eventual inserção dos demais como litisconsortes 

passivos da demanda. Por conseguinte, faz-se legítima a inclusão como 

Reclamado do Município de Primavera do Leste, razão pela qual rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida. Passo à análise do mérito. II. 

MÉRITO No caso em comento, a parte Reclamante assevera ser portadora 

de defeito de consolidação de fratura, denominado sequela de fratura do 

pilão tibial esquerdo (CID M 84.0). Em razão disso, necessita de materiais 

de OPME para realização do tratamento cirúrgico necessário. O NAT 

apresentou o Parecer Técnico nº 1245/2019, em ID nº. 21018917. O 

Estado de Mato Grosso aduz não poder desrespeitar às Leis 

Orçamentárias, sob pena de ilegalidade, e defende a aplicação da teoria 

da reserva do possível e das “escolhas trágicas”, como fundamento 

destinado a impedir a atuação do Poder Judiciário no campo dos direitos 

sociais. Ainda, sustenta que a pretensão destes autos compromete a 

isonomia e o acesso universal à saúde, por beneficiar um paciente em 

detrimento dos demais. Pois bem. Não assiste razão ao primeiro 

Reclamado. Isso porque o Estado, a despeito de suas limitações 

orçamentárias, deve garantir o mínimo existencial, com a finalidade de 

conferir maior efetividade a determinados direitos sociais indispensáveis à 

dignidade. Segundo o Ministro do STF, Celso de Mello: “[...] a noção de 

‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos 

constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de 

prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições 

adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso 

efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas 
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originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais 

básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da 

criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, 

o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança (ARE 

639.337 AgR, DJE de 15-9-2011)”. (grifou-se). Ademais, é unânime, na 

jurisprudência da Corte Suprema, que a reserva do possível não pode ser 

invocada quando comprometer o núcleo básico de um direito fundamental 

(o mínimo existencial). Nesse sentido: “[...]. A cláusula da reserva do 

possível – que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito 

de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas 

públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação 

na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no 

contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado 

da essencial dignidade da pessoa humana (ARE 639.337, Rel. Min. Celso 

de Mello)”. (grifou-se). Portanto, o mínimo existencial deve ser 

compreendido como um complexo de direitos básicos a serem garantidos 

pelo Estado, com o fim de assegurar a existência digna da pessoa 

humana, não podendo ser inviabilizado. A pretensão individual do direito à 

saúde visa, justamente, proteger o núcleo essencial desse direito frente à 

inércia do Poder Público, o que não viola a isonomia e o acesso universal à 

saúde. Sabe-se que a saúde é direito de todos e dever do Estado, nos 

termos dos arts. 196 e 198, da Constituição Federal, bem como que o 

Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da 

seguridade social, da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e 

dos Municípios, além de outras fontes. Cabe, assim, a esses entes 

garantir aos cidadãos o fornecimento de tratamento indispensável à 

manutenção e ao restabelecimento da saúde, de forma solidária. Noutro 

giro, a repartição de competências, na prestação de serviços de 

assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá 

em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de 

gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os 

entes federados. Veja-se julgado colacionado adiante, o qual afirma a 

jurisprudência já sedimentada, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, 

quanto à responsabilidade solidária dos Entes Federados, no custeio dos 

serviços de saúde: [...].RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se 

insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária 

dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente, ou conjuntamente. [...]. Essa questão foi discutida no 

julgamento da STA 175-AgR, caso em que o Relator Ministro Gilmar 

Mendes, em seu voto condutor, assim discorreu sobre o assunto: A 

competência comum dos entes da Federação para cuidar da saúde consta 

do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios 

são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da 

coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja 

causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, 

estadual ou federal), de prestações na área de saúde. O fato de o 

Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os 

recursos financeiros dos entes da Federação, com o objetivo de aumentar 

a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça a 

obrigação solidária e subsidiária entre eles. [...]. (STF - ARE: 1242692 MS - 

MATO GROSSO DO SUL 0803946-32.2017.8.12.0101, Relator: Min. 

ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2019, Data de 

Publicação: DJe-254 21/11/2019). (grifou-se). Outrossim, nota-se que a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (reafirmada no julgamento do 

RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux) se encontra pacificada, no sentido de 

que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de 

fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à 

saúde de pessoas hipossuficientes. Portanto, em consonância à 

legislação e à jurisprudência pátria, entendo ser solidária a 

responsabilidade dos Reclamados quanto custeio dos materiais de OPME, 

pleiteados nestes autos. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO as 

preliminares de mérito arguidas pelas partes Reclamadas, RATIFICO a 

tutela de urgência deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido da parte 

Reclamante, com fulcro no artigo 487, I, do Código de processo Civil, para 

condenar, solidariamente, os Reclamados a custearem os MATERIAIS DE 

OPME necessários ao tratamento cirúrgico de correção, decorrentes de 

sequela de fratura do pilão tibial esquerdo (CID M 84.0) e tratamentos 

correlatos. Consigno que a tutela jurisdicional já foi exaurida, inexistindo 

novo pedido, conforme recibo de bloqueio BACENJUD, em ID nº. 

21199594, e nota fiscal apresentada pela parte Reclamante, em ID nº. 

22889264. Expeça-se desde logo alvará em favor do Estado de Mato 

Grosso de eventual saldo remanescente existente em conta vinculada e, 

não havendo novos pedidos, transitada em julgado arquive-se 

imediatamente o processo. Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 

54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Encaminho o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para análise e homologação, nos termos do art. 40, da 

Lei nº. 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. Primavera do Leste, 23 de 

março de 2020. Jaqueline de Sousa Antunes Grippa Juíza Leiga Vistos. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga. Intime-se as partes da sentença. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Primavera do Leste, 23 de março de 2020. 

EVINER VALÉRIO Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006225-95.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN RUIZ DA SILVA OAB - MT25599/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1006225-95.2018.811.0037 Reclamante: MARIA DAS GRAÇAS DE MELO 

Reclamadas: BANCO SAFRA S/A e BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório com fundamento 

no artigo 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO. DECIDO. O processo está 

suficientemente instruído, prescindindo-se de outras provas para o 

julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos 

princípios da celeridade e da economia processual, bem como no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Breve síntese processual. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c. Pedido de 

Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais proposta por MARIA 

DAS GRAÇAS DE MELO em desfavor do BANCO SAFRA S/A e BANCO 

ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A (Id. 15289478). Foi concedida tutela 

antecipada para determinar a suspensão das cobranças mensais no valor 

de R$ 85,64 (oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) e no 

valor de R$ 131,13 (cento e trinta e um reais e treze centavos), sob pena 

de multa – Id. 15460302. Audiência de conciliação restou inexitosa (Id. 

18088952), tendo as partes Reclamadas apresentado contestação no Id. 

18108438 e Id. 18264464. Impugnada as contestações pela parte 

Reclamante (Id. 18436615), vieram os autos conclusos. Relação de 

Consumo. O caso em apreço retrata nítida relação de consumo. Portanto, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento já 

sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na Súmula 297. 

Inversão do Ônus da Prova. Diante da alegação de suposta fraude, sendo 

pleiteada a declaração de inexistência de débitos, torna-se necessária 

inversão do ônus da prova em favor da parte Reclamante, nos termos do 

art. 6°, VI, do Código de Defesa do Consumidor, pois incabível exigir prova 

da negativa de fato. Preliminares. As partes Reclamadas alegam a 

necessidade de perícia grafotécnica para confirmar a autenticidade da 

assinatura da parte Autora, razão pela qual pugnam pela extinção do 

processo sem julgamento do mérito, pela inadmissibilidade do 

procedimento sumaríssimo. No entanto, pela confrontação das assinaturas 

nos contratos apresentados em detrimento das assinaturas contidas na 

carteira de identidade e procuração, percebe-se que são claramente 

idênticas, inexistindo qualquer indício de falsificação, o que revela 

desnecessária a realização de perícia. Por seu turno, a parte Reclamada 

BANCO ITAÚ pede o reconhecimento da inépcia da inicial, por ausência de 

comprovante de endereço atualizado. Porém, foi anexado comprovante 

atualizado na impugnação, não existindo motivo para o indeferimento da 

exordial. Portanto, devem ser afastas as preliminares. Mérito. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte Reclamante pleiteia a 
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declaração da inexistência de débitos relacionados à dois empréstimos, a 

devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e a indenização 

por danos morais. Passo à análise dos pedidos. Inexistência/Existência 

dos Débitos Conforme narrado, a parte Reclamante se opõe aos 

descontos mensais no valor de R$ 85,64 (oitenta e cinco reais e sessenta 

e quatro centavos), cobrados pelo banco ITAÚ BMG. Argumenta que não 

realizou qualquer empréstimo e não recebeu em sua conta corrente 

valores relacionados à aludida operação bancária. A instituição financeira 

Reclamada relatou que o empréstimo foi realizado por meio do Contrato n° 

570938375, em 26/05/2017, no valor de R$ 3.011,25 (três mil e onze reais 

e vinte e cinco centavos), a ser quitado em 72 (setenta e duas) parcelas 

de R$ 85,64 (oitenta e cinco e sessenta e quatro reais), fazendo juntar o 

contrato devidamente assinado (Id. 18264465). Aduz que foi deduzido R$ 

2.494,95 (dois mil quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco 

centavos) para quitação de outro contrato de empréstimo consignado que 

a autora quis renegociar, remanescendo o saldo de R$ 516,30 (quinhentos 

e dezesseis reais e trinta centavos), que foi disponibilizado na conta da 

reclamante em 31/05/2017 (Comp. de Transferência – Id. 18264467). Em 

primeiro lugar, verifico a ausência de indícios de falsificação da assinatura 

apresentada no contrato, frente à nítida conformidade com as assinaturas 

da carteira de identidade e procuração. Assim, comprovada a relação 

jurídica entre as partes e a existência da operação de crédito realizada. 

Ademais, percebe-se que a parte Reclamante efetivamente recebeu o 

saldo remanescente do empréstimo, no dia 31/05/2017, consoante extrato 

bancário anexado no Id. 15289758. Demais disso, a parte Reclamante 

ainda se insurge quanto aos descontos mensais de R$ 131,13 (cento e 

trinta e um reais e treze centavos), cobrados pelo banco SAFRA, 

argumentando que não contratou empréstimo e não recebeu qualquer 

valor respectivo. O banco Reclamado esclarece que o empréstimo foi 

realizado por meio do Contrato n° 6668508, em 13/06/2018, no valor de R$ 

4.893,08 (quatro mil oitocentos e noventa e três reais e oito centavos), 

dividido em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 131,13 (cento e trinta e um 

reais e treze centavos), anexando contrato devidamente assinado (Id. 

18108745). Informa que o contrato teve como objeto o refinanciamento e a 

portabilidade de outro empréstimo realizado pela autora, sendo que, 

deduzidos os valores do débito refinanciado, remanesceu o saldo de R$ 

389,99 (trezentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos), que 

foi transferido para a conta da Reclamante na data de 13/06/2018. No 

caso, constato também a comprovação da relação jurídica entre as partes 

e a existência da operação realizada, sendo que a assinatura da parte 

Reclamante é idêntica da apresentada em sua carteira de identidade e 

procuração. Além disso, verifica-se que de fato recebeu em sua conta o 

saldo remanescente transferido (Id. 15289758). Por essas razões, 

improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débitos, o 

que, de consequência, tornam-se também improcedentes os pedidos de 

devolução em dobro e de indenização por danos morais. Do 

Descumprimento da Decisão “Liminar”. Tendo em vista a improcedência do 

pedido, resolvendo o mérito, revela-se descabida a pretensão de multa 

pelo descumprimento da decisão que antecipou a tutela, pois concedida 

em caráter precário. Assim, a decisão de mérito deve prevalecer sobre a 

decisão que antecipa a tutela, tornando-se sem efeito a cominação de 

multa. Do dispositivo. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, afasto as preliminares alegadas para, em 

decorrência, OPINAR pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos autorais, pelo que 

revogo a decisão liminar. Sem custas e honorários advocatícios, com base 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Submeto o presente projeto à 

homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do 

art. 40 da Lei 9099/95. Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)

-se. Transitada em julgado arquive-se o processo. Primavera do Leste/MT, 

24 de março de 2020. Diogo Trindade Ribeiro Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste/MT, 24 de março de 2020. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000843-87.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDINA CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN RUIZ DA SILVA OAB - MT25599/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MAMMANA MADUREIRA OAB - SP0333834A (ADVOGADO(A))

ANA PAULA ALVES DE SOUZA OAB - SP320768 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1000843-87.2019.811.0037 Reclamante: ENEDINA CAMPOS DA SILVA 

Reclamadas: CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório 

com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO. DECIDO. 

O processo está suficientemente instruído, prescindindo-se de outras 

provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com 

fundamento nos princípios da celeridade e da economia processual, bem 

como no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Breve síntese 

processual. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c. 

Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais proposta por 

ENEDINA CAMPOS DA SILVA em desfavor da CREFISA S/A – CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (Id. 18160630). Foi concedida tutela 

antecipada para determinar a suspensão das cobranças mensais no valor 

de R$ 715,84 (setecentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos) - Id. 

18206388. Audiência de conciliação restou inexitosa (Id. 19165711), tendo 

a parte Reclamada apresentado contestação no Id. 19127364. Impugnada 

a contestação pela parte Reclamante (Id. 19360584), vieram os autos 

conclusos. Relação de Consumo. O caso em apreço retrata nítida relação 

de consumo. Portanto, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, 

conforme entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) na Súmula 297. Inversão do Ônus da Prova. Diante da alegação de 

suposta fraude, sendo pleiteada a declaração de inexistência de débitos, 

torna-se necessária inversão do ônus da prova em favor da parte 

Reclamante, nos termos do art. 6°, VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, pois incabível exigir prova da negativa de fato. Preliminares. 

A parte Reclamada alega a necessidade de perícia técnica para confirmar 

a realização dos empréstimos via aplicativo de celular, razão pela qual 

pugna pela extinção do processo sem julgamento do mérito, pela 

inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo. No entanto, constato que, 

confrontando as informações extraídas dos documentos apresentados 

pela parte Reclamada, com os extratos e movimentações bancárias da 

parte Reclamante, entendo existirem elementos suficientes para julgar a 

causa, sendo desnecessária produção de prova pericial. Com relação à 

falta de interesse processual, também afasto, pois foram relatados os 

fatos na inicial, apresentando-se justificativas e fundamentos legais. 

Mérito. Compulsando os autos, verifica-se que a parte Reclamante pleiteia 

a declaração da inexistência de débitos relacionados à sucessivas 

renegociações de empréstimos, a devolução em dobro dos valores 

cobrados indevidamente e a indenização por danos morais. Passo à 

análise dos pedidos. Inexistência/Existência dos Débitos Conforme 

narrado, a parte Reclamante se opõe aos sucessivos empréstimos 

realizados em seu nome junto à parte Reclamada, sendo alguns 

empréstimos efetuados como renegociação de dívidas e outros apenas 

para crédito em conta. Argumenta que não realizou as operações 

financeiras e que efetuou alguns saques desconhecendo que se tratava 

de créditos oriundos dos empréstimos. A parte Reclamada esclarece que 

os empréstimos foram realizados por aplicativo de celular, razão pela qual 

não existe contrato assinado fisicamente. Porém, fez juntar documentação 

de todas as operações realizadas. Pois bem. Em primeiro lugar, ressalto 

que os empréstimos objetos de discussão judicial nestes autos não foram 

contratados na modalidade consignação, mas sim na forma de crédito em 

conta, sendo possível a realização por aplicativo. Prossigo. Após detida 

análise da vasta documentação encartada nos autos, constata-se que 

todos os empréstimos e renegociações atribuídas à parte Reclamante 

foram disponibilizados em sua conta corrente pessoal, ainda que de forma 

parcial, pois alguns casos foram creditados o saldo remanescente da 

renegociação. Ademais, em todas as vezes em que se creditaram valores 

referentes à empréstimos e saldos de renegociação, ocorreram logo em 

seguida (no mesmo dia) movimentações bancárias, ora saques, retirando 

o valor correspondente creditado, ora débitos de dívidas pessoais em 

atraso no valor aproximado ao creditado. É nítida a similitude de todas as 

operações realizadas, seguidas de movimentações bancárias idênticas 

que só poderiam ser realizadas pelo titular da conta. As contratações se 

iniciaram em 2015, ocorrendo sucessivos empréstimos e renegociações 
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até 2019, o que explica a evolução dos débitos. A Reclamante alega 

fraude na contratação dos empréstimos, porém os empréstimos foram 

realizados perante uma instituição financeira, ao passo em que os 

descontos, créditos e movimentações ocorreram na sua conta pessoal 

vinculada à outra empresa bancária, os quais não são características de 

fraude. Além disso, o longo lapso temporal em que foram ocorrendo as 

contratações só reforça a inexistência de fraude, assim como, por outro 

lado, evidencia a existência de contratação voluntária pela Reclamante. 

Por todas essas razões, improcedentes os pedidos de declaração de 

inexistência de débitos, o que, de consequência, tornam-se também 

improcedentes os pedidos de devolução em dobro e de indenização por 

danos morais. Do dispositivo. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, afasto as preliminares alegadas para, 

em decorrência, OPINAR pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos autorais, pelo 

que revogo a decisão liminar. Sem custas e honorários advocatícios, com 

base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Submeto o presente 

projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos 

termos do art. 40 da Lei 9099/95. Publicada e registrada eletronicamente. 

Intime(m)-se. Transitada em julgado arquive-se o processo, depois das 

baixas necessárias. Primavera do Leste/MT, 24 de março de 2020. Diogo 

Trindade Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do 

Leste/MT, 24 de março de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004012-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOANA DE SOUSA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1004012-19.2018.811.0037 Reclamante: MARIA JOANA DE SOUSA 

CABRAL Reclamadas: BANCO SAFRA S/A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 

9.099/1995. FUNDAMENTO. DECIDO. O processo está suficientemente 

instruído, prescindindo-se de outras provas para o julgamento. Diante 

disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos princípios da 

celeridade e da economia processual, bem como no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Breve síntese processual. Trata-se de Ação 

Anulatória de Negócio Jurídico c/c. Devolução de Valores e Indenização 

por Danos Morais c/c. Pedido de Tutela Antecipada proposta por MARIA 

JOANA DE SOUSA CABRAL em desfavor do BANCO SAFRA S/A (Id. 

13694377). Foi concedida tutela antecipada para determinar a suspensão 

das cobranças mensais no valor de R$ 153,00 (cento e cinquenta e três 

reais) – Id. 16389695. Audiência de conciliação restou inexitosa (Id. 

19558910), tendo a parte Reclamada apresentado contestação no Id. 

19682294. Não foi impugnada a contestação, sendo que vieram os autos 

conclusos. Relação de Consumo. O caso em apreço retrata nítida relação 

de consumo. Portanto, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, 

conforme entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) na Súmula 297. Inversão do Ônus da Prova. Inverto o ônus da prova 

em favor da parte reclamante, ante sua hipossuficiência probatória tendo 

em vista que a sua tese é de inexistência de relação jurídica. Preliminares. 

A parte Reclamada alega a necessidade de perícia grafotécnica para 

confirmar a autenticidade da assinatura da parte Autora, razão pela qual 

pugna pela extinção do processo sem julgamento do mérito, pela 

inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo. No entanto, pela 

confrontação das assinaturas nos contratos apresentados em detrimento 

das assinaturas contidas na carteira de identidade e procuração, 

percebe-se que são claramente idênticas, inexistindo qualquer indício de 

falsificação, o que revela desnecessária a realização de perícia. Mérito. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte Reclamante pleiteia a 

declaração da inexistência de débitos relacionados a um empréstimo, a 

devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e a indenização 

por danos morais. Passo à análise dos pedidos. Inexistência/Existência 

dos Débitos A parte Reclamante se opõe aos descontos mensais no valor 

de R$ 153,00 (cento e cinquenta e três reais), cobrados pelo banco 

SAFRA. Argumenta que não realizou qualquer empréstimo. A instituição 

financeira Reclamada relatou que o empréstimo foi realizado por meio do 

Contrato n° 6429637, em maio/2018, no valor de R$ 5.806,23 (cinco mil 

oitocentos e seis reais e vinte e três centavos), a ser quitado em 72 

(setenta e duas) parcelas de R$ 153,00 (cento e cinquenta e três reais), 

fazendo juntar o contrato devidamente assinado (Id. 19682294). Esclarece 

que parte do valor foi utilizado para quitação de outro contrato de 

empréstimo consignado que a autora quis renegociar (Contrato n° 

1112565 – devidamente assinado – Id. 19682305), remanescendo o saldo 

de R$ 1.920,53 (mil novecentos e vinte reais e cinquenta e três centavos), 

que foi disponibilizado na conta da reclamante, conforme extrato anexado 

(Id. 13694394). Em primeiro lugar, verifico a ausência de indícios de 

falsificação da assinatura apresentada no contrato, frente à nítida 

conformidade com as assinaturas da carteira de identidade e procuração. 

Assim, comprovada a relação jurídica entre as partes e a existência da 

operação de crédito realizada. Ademais, percebe-se que a parte 

Reclamada apresentou os contratos devidamente assinados, assim como 

a parte Reclamante efetivamente recebeu o saldo remanescente do 

empréstimo. Por essas razões, improcedentes os pedidos de declaração 

de inexistência de débitos, o que, de consequência, tornam-se também 

improcedentes os pedidos de devolução em dobro e de indenização por 

danos morais. Do dispositivo. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, afasto as preliminares alegadas para, 

em decorrência, OPINAR pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos autorais, pelo 

que revogo a decisão liminar. Expeça-se, desde logo, se de interesse da 

reclamante, alvará em seu favor para levantamento dos valores 

depositados judicialmente. Sem custas e honorários advocatícios, com 

base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Submeto o presente 

projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos 

termos do art. 40 da Lei 9099/95. Publicada e registrada eletronicamente. 

Intime(m)-se. Transitada em julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o 

processo, depois das baixas necessárias. Primavera do Leste/MT, 24 de 

março de 2020. Diogo Trindade Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da 

sentença. Primavera do Leste/MT, 24 de março de 2020. EVINER VALÉRIO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002795-04.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIULZA NOGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1002795-04.2019.811.0037 Reclamante: DAMIULZA NOGUEIRA DA SILVA 

Reclamada: VIAÇÃO XAVANTE LTDA. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

FUNDAMENTO. DECIDO. O processo está suficientemente instruído, 

prescindindo-se de outras provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o 

antecipadamente, com fundamento nos princípios da celeridade e da 

economia processual, bem como no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Breve síntese processual. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por DAMIULZA 

NOGUEIRA DA SILVA em desfavor da VIAÇÃO XAVANTE LTDA. (Id. 

20187778). A parte Reclamada não compareceu na Audiência de 

conciliação, restando inexitosa (Id. 22583847). Contestação apresentada 

no Id. 22738154. A parte Reclamante não apresentou impugnação, sendo 

que vieram os autos conclusos. Relação de Consumo. O caso em apreço 

retrata nítida relação de consumo. Portanto, aplica-se o Código de Defesa 

do Consumidor. Preliminar. A parte Reclamada alega falta de legitimidade 
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de agir, pelo fato de a parte Reclamante não ser a real proprietária da 

bagagem, mas apenas ter realizado o envio do objeto para retirada em 

outra cidade. No entanto, a pretensão autoral busca também a reparação 

por danos morais, sendo que foi a Reclamante quem contratou o serviço 

de transporte e realizou o envio da bagagem. Assim, pelo menos 

inicialmente, existe interesse de agir, pelo que afasto a preliminar. Mérito. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão tem como objeto o 

extravio de bagagem que estava sob a responsabilidade da parte 

Reclamada, motivo pelo qual a parte Autora busca indenização por danos 

morais e materiais. De início, imperioso ressaltar que o pedido de dano 

material não foi instruído com a comprovação do efetivo dano, isto é, não 

foram anexados nos autos, fotos dos objetos que estavam na mala, notas 

fiscais ou outros documentos capazes de apontar o valor dos bens 

extraviados, prova esta que incumbia à autora. Com relação ao dano 

moral, verifico que os serviços foram prestados de forma inadequada. A 

parte Reclamada não foi diligente e permitiu que a bagagem fosse 

extraviada, violando o dever de zelo/cuidado que era esperado. Ademais, 

não prestou assistência necessária à parte Reclamante diante do 

ocorrido. Por outro lado, considero que os transtornos e aborrecimentos 

experimentados pelo ocorrido foram de menor intensidade, pois os bens 

extraviados não eram de sua propriedade, sendo que apenas realizou o 

envio dos objetos, fato que será sopesado no momento da fixação do 

valor do dano. No caso, a responsabilidade da parte Reclamada é objetiva, 

prescindindo-se de dolo ou culpa. A falha na prestação dos serviços 

ocorreu com o extravio da bagagem, sendo que ultrapassou o “mero 

aborrecimento”, gerando transtornos acima do razoável. A jurisprudência 

é uníssona nesse sentido: RECURSO INOMINADO. Transporte rodoviário. 

Bagagem extraviada. Indenização devida. Dano material corretamente 

fixado. Dano moral devido e fixado por equidade em R$3.000,00. Sentença 

reformada apenas neste ponto e no mais, mantida pelos próprios 

f undamen t o s .  ( T J S P  -  A c ó r d ã o  R e c u r s o  I n o m i n a d o 

1014698-92.2017.8.26.0003, Relator(a): Des. Carolina Nabarro Munhoz 

Rossi, data de julgamento: 02/08/2018, data de publicação: 02/08/2018, 4ª 

Turma Recursal Cível Santo Amaro). (Grifei). Por essas razões, merece 

acolhimento apenas o pedido de dano moral. Do dispositivo. Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

afasto a preliminar alegada para, em decorrência, OPINAR pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos autorais apenas para condenar a 

parte Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no 

importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), os quais deverão ser corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a 

partir do arbitramento. Sem custas e honorários advocatícios, com base 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Submeto o presente projeto à 

homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do 

art. 40 da Lei 9099/95. Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)

-se. Transitada em julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o 

processo, depois das baixas necessárias. Serve a presente como carta 

precatória, carta, mandado de intimação, ofício, conforme dados 

constantes nos autos. Primavera do Leste/MT, 24 de março de 2020. 

Diogo Trindade Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste/MT, 24 de março de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000404-76.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MESQUITA GABRIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SOUSA DUTRA OAB - MT0005809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

FXS COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

RAQUEL DREYER OAB - MT8413-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000404-76.2019.8.11.0037. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Em síntese, relata a parte autora 

que adquiriu das empresas reclamadas uma geladeira, contudo a mesma 

foi entregue com defeitos. Alega que tentou por vezes solucionar o 

problema de forma pacifica com as requeridas, contudo restou infrutífera. 

Requereu ao final, pelo ressarcimento dos valores pagos e pela 

condenação em danos morais (ID 17633959). A reclamada B2W 

COMPANHIA DIGITAL requereu, em síntese, o reconhecimento das 

preliminares de ilegitimidade passiva e carência da ação. No mérito, seja a 

ação julgada totalmente improcedente (ID 20379457). A reclamada FXS 

COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI (CASTELMAQ) 

requereu, em síntese, o reconhecimento da preliminar de incompetência 

absoluta do juizado especial. No mérito, manifesta-se pela improcedência 

da ação (ID 20558301). Impugnou-se (ID 20619546). Fundamento e 

Decido. - Do julgamento antecipado: 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 artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. - Das 

preliminares: a) Ilegitimidade passiva (B2W Companhia Digital): A preliminar 

de ilegitimidade passiva arguida em contestação deve ser afastada. O 

consumidor pode dirigir sua pretensão contra qualquer dos envolvidos na 

cadeia produtiva e comercial do produto e serviço. Trata-se de 

responsabilidade solidária, prevista no parágrafo único do art. 7º e § 1º do 

art. 25 ambos do CDC. Portanto, afasto a alegação de ilegitimidade 

passiva. b) Carência da ação (B2W Companhia Digital): A preliminar de 

carência da ação arguida em contestação deve ser afastada. Isso porque, 

alega a reclamada que o valor do produto já fora devolvido a autora, 

porém, a presente ação não visa somente à restituição do valor pago no 

produto, também há requerimento de compensação dos danos morais 

sofridos. Portanto, afasto a alegação de carência da ação. c) 

Incompetência do Juizado Especial (CASTELMAQ): A preliminar de 

incompetência do juizado especial pela necessidade de realização da 

perícia deve ser afastada. Isso porque, conforme alegado pela autora as 

demandadas chegaram a enviar técnico para averiguar o defeito do 

produto, o que foi constatado, porém a peça demoraria chegar, restando 

evidente a existência do defeito no produto, não havendo em que se falar 

em necessidade de perícia técnica. Portanto, afasto a alegação de 

incompetência do juízo. - Do mérito: No presente caso, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. 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. O pedido de indenização 

tem como causa de pedir não somente o vício do produto, mas também a 

assistência não prestada ao consumidor. Restou devidamente provado 

nos autos que o produto adquirido apresentou problemas, que frustram as 

expectativas da parte reclamante, bem como ficou evidenciado a conduta 

diligente da parte autora em resolver o imbróglio amigavelmente, contudo, 

sem êxito, tendo que recorrer ao Poder Judiciário para solucionar. Incumbe 

à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, inciso II, do CPC, o que não ficou demonstrado no caso em tela. O 

art. 18, §1º, do CDC estipula em trinta dias o prazo para que os 

fornecedores de produtos de consumo duráveis providenciem o 

saneamento pelos vícios apresentados ou devolução dos valores 

despendidos, o que não foi respeitado pelo reclamado, motivo pelo qual 

deve a requerida ser condenada, não somente compelida a cumprir a lei 

que já era ciente anteriormente a esta demanda. Quanto aos danos 

morais, há a quebra da boa-fé objetiva e a geração de expectativa e 

insegurança no consumidor, que pagou o valor respectivo ao bem e está à 

mercê da boa vontade das reclamadas na resolução do problema. Quanto 

aos danos materiais, entendo que restou devidamente comprovado nos 

autos o efetivo pagamento pelo produto e também o defeito que acabou 

não sendo possível a sua utilização, devendo assim as requeridas serem 

condenadas na devolução do valor pago no produto. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE a presente ação com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil do pleito da 

parte reclamante, para o fim de: a) CONDENAR as reclamadas 
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solidariamente ao pagamento de indenização de cunho moral no valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido pelo índice INPC e acrescido de 

juros de 1% ao mês desde o arbitramento desta sentença e; b) 

CONDENAR as reclamadas ao pagamento de R$ 3.707,76 (três mil, 

setecentos e sete reais e setenta e seis centavos) a título de indenização 

por danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo 

desembolso, confirmando a liminar deferida nos autos, ficando consignado 

que esta parte da condenação já foi cumprida em atendimento à decisão 

liminar (id. 17876077) mediante pagamento diretamente na conta da parte 

autora, conforme se pode observar do ID’s 18546785 e 18546789. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com os artigos 54 e 55, ambos 

da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste/MT, 

02 de março de 2020. Diogo Trindade Ribeiro Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2020. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000708-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BERTOLLO & BERTOLLO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE STATES NIEBISCH OAB - MT24161/O-O (ADVOGADO(A))

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO OAB - MT0016221S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000708-12.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Em síntese, alega a parte autora que 

foi contratada para o transporte de mercadoria de milho em grãos, tendo 

como destino final a empresa SEARA Alimentos LTDA. Sustenta que, 

chegou ao destino no dia 12/01/2018 às 00:18 horas, tendo ocorrido o 

descarregamento somente no dia 19/01/2018, às 16:21 horas. Requereu 

ao final, a condenação da parte requerida em danos materiais pelos 

prejuízos sofridos pela demora no descarregamento dos bens (ID 

11709019). Em contestação a parte requerida sustentou, em síntese, que 

o atraso no descarregamento da mercadoria se deu por parte do 

requerente, haja vista que diversos motoristas, inclusive o autor, queriam 

aumento no valor do frete. Requereu ao final, o acolhimento das 

preliminares de ilegitimidade ativa e passiva; no mérito a improcedência da 

ação (ID 13061025). Houve impugnação (ID 13160267). Fundamento e 

decido. - Do julgamento antecipado: Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o artigo 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil. - Das preliminares arguidas: Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa 

arguida pela requerida. Isso porque, restou comprovado que a requerente 

se trata de ME (Microempresa), especialmente pelo extrato da Receita 

Federal juntado pela própria requerida, não havendo que se afastar a 

competência do Juizado Especial. Rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva arguida pela requerida. Isso porque, havia relação jurídica travada 

entre o requerente e a empresa requerida, tendo em vista que esta 

contratou os serviços daquela para transportar os grãos de milho. - Do 

mérito: Compulsando detidamente o presente feito a ação merece 

improcedência, haja vista que a parte autora deu causa ao atraso na 

descarga da mercadoria. Vejamos. Da análise das provas angariadas nos 

autos, a parte requerida demonstrou que o atraso na descarga da 

mercadoria ocorreu pela inércia da parte autora. A parte requerida chegou 

a notificar a Associação Nacional dos Caminhoneiros acerca do não 

descarregamento dos grãos, onde informa que os motoristas não 

descarregaram a mercadoria, pois queriam que fosse paga a estadia no 

local. Inclusive, comprovou a requerida que outros motoristas efetuaram a 

descarga no dia 12/01/2018 da empresa RODOKIM. Também, a requerente 

foi notificada pessoalmente, através de mensagem via celular, para que 

efetuasse a descarga já no dia 17/01/2018, uma vez que se negou a 

assinar a notificação pessoal. Além disso, diante da não descarga da 

mercadoria foi manejada ação judicial no Juízo da Comarca de Recanto 

das Emas/DF (n. 0700170-72.2018.8.07.0019) para que o requerente 

efetuasse a descarga da mercadoria. Fatos estes que evidenciam que o 

autor acabou dando atraso no descarregamento das mercadorias, não 

devendo, portanto, a ação ser julgada procedente. Com efeito, cabe 

socorrer-se das normas sobre o ônus probatório nas vezes em que a 

parte, no caso o autor, por omissão, não tenha trazido aos autos 

elementos para se chegar a uma conclusão segura sobre o deslinde do 

feito. Em outras palavras, por não ter o autor e réu produzido qualquer 

prova de suas alegações deixaram de ser beneficiados com a 

consideração do fato afirmado como de seu interesse, pois não se deram 

ao trabalho de produzir prova nesse sentido. Ao autor deve provar, 

unicamente, os fatos constitutivos de seu direito, o que não foi feito, 

cabendo, por sua vez, ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos desse direito. No Brasil, esse posicionamento é defendido por 

Antônio Carlos Marcato: “Se a parte a quem toca o ônus afirma a 

existência do fato, a sentença não o levará em conta, e se pretende 

negá-lo, tratará do mesmo como se ocorrido; em qualquer hipótese, 

contudo, é relevante notar que a conclusão judicial nesses casos não 

será da mesma ordem que aquela advinda da certeza em torno do fato, já 

que a própria dúvida aqui tomada como pressuposto impede uma 

afirmação peremptória. O juiz se limitará a fazer alusão ao critério legal 

previsto em matéria de ônus, e por força dele à impossibilidade de 

acolhimento, na decisão, desta ou daquela versão, sem necessariamente 

excluí-la no plano real” (Código de Processo Civil Interpretado, p. 1002) 

Diante disso, tendo a parte autora ocasionado o atraso no 

descarregamento da mercadoria, não deve a requerida ser condenada em 

danos materiais, assim a presente demanda merece improcedência. Ante 

o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

arquive-se. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste/MT, 25 de março 

de 2020. Jaqueline de Sousa Antunes Grippa Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste/MT, 25 de março de 2020. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000958-11.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MODELO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))

ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES OAB - MT24184/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPACTA ARGAMASSAS E REJUNTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo Nº: 

1000958-11.2019.8.11.0037 Promovente: MODELO COMERCIO DE 

FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA - ME Promovido: COMPACTA 

ARGAMASSAS E REJUNTES LTDA - ME Vistos em Sentença. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

Passo ao exame do MÉRITO. Declaro a revelia da requerida, que mesmo 

intimada não compareceu aos autos (conforme ID 24134669). Trata-se de 

ação, em que a Requerente alega que recebeu 03 (três) cheques no 

importe de R$ 1.852,00 - R$ 1.852,00 - R$ 1.033,00. Pois bem. No caso em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 372 de 530



comento, a autora alega na inicial que não obteve êxito no recebimento 

das cártulas. A reclamada se quedou inerte ao chamado judicial 

demonstrando nítido descaso. A carta de preposto foi apresentada 

conforme ID 20131190. Ademais, verifico que os documentos carreados 

aos autos são suficientes para um decreto condenatório favorável à parte 

autora. Incumbe ao requerente comprovar os fatos constitutivos do seu 

direito, no âmago da petição inicial o reclamante acosta o referido cheque. 

A principio a ação fora proposta como “Ação Monitória”, sendo que Douto 

Juiz de Direito determinou (ID 22450859) o prosseguimento dos autos 

como ação de cobrança, ante a inadmissibilidade de ação monitória nos 

Juizados Especiais, sendo o rito incompatível com a lei 9099/95. A 

proposição da ação de cobrança se deu no prazo estabelecido em lei (LC, 

art. 47, inc. II c/c NCPC, art. 784, inc. I e LC, art. 59). Nesse passo, de toda 

legalidade a promoção da referida Ação de Enriquecimento Ilícito (LC, art. 

61), de natureza cambiária, máxime quando proposta dentro do 

entretempo, a contar da consumação prescricional da ação executiva. 

Conforme jurisprudência atual: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CHEQUE PRESCRITO. 

DESNECESSIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA CAUSA DEBENDI. TÍTULO 

DE CRÉDITO DE LIVRE CIRCULAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO. Nos termos 

do artigo 61 da Lei nº 7357/85, a ação de enriquecimento ilícito possui 

natureza cambial e dispensa, para sua propositura, a discussão acerca 

da causa debendi, fazendo-se necessário a simples exibição do cheque 

prescrito. (TJMG; APCV 1.0701.13.031398-7/001; Rel. Des. Márcio Idalmo 

Santos Miranda; Julg. 02/06/2016; DJEMG 22/06/2016). O prazo para 

ajuizamento de ação contra emitente de cheque sem força executiva é de 

cinco anos, a contar do dia seguinte à data de emissão. O entendimento, já 

pacificado no STJ, foi consolidado pela 2ª seção na súmula 503. Os 

prazos foram todos verificados e resta razão a parte reclamante, 

ressalta-se que conforme Termo de Audiência de Conciliação, a 

Reclamada não compareceu, e não apresentou contestação (conforme ID 

24517820). Sem maiores delongas, como exposto acima, o título goza de 

autonomia e independência em relação ao negócio que originou sua 

emissão. Ressalto que são 03 (cheques) totaliza o valor de R$ 4.737,00 

(quatro mil setecentos e trinta e sete reais). Diante do exposto, com fulcro 

no art. 487, inciso I do CPC, declaro a revelia da requerida, opino pela 

PROCEDÊNCIA da presente demanda e CONDENO a Reclamada a pagar à 

parte Reclamante o valor de R$ 4.737,00 (quatro mil setecentos e trinta e 

sete reais), referente ao título cambial discutido em juízo, corrigido pelo 

índice oficial INPC/IBGE, juros simples de 1% ao mês e multa (mora) de 1% 

ao mês, calculados da data do vencimento de cada título. 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. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga SENTENÇA COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Primavera do Leste-MT, 

25 de março de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001038-09.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

S. O. S. CELULAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLADEMIR ROMEU DE LIMA OAB - MT20072/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1001038-09.2018.8.11.0037 Reclamante: S. O. S. Celular Ltda. - 

ME Reclamado: Banco do Brasil S/A. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas outras 

provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este 

juízo na formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente 

a lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil). Fundamento e decido. Do 

mérito: O Sr. “Harley Robson Ratti” (procurador da empresa Reclamante) 

esclareceu na petição inicial ser cliente do Reclamado, mediante a 

existência de uma conta corrente vinculada à empresa “CR Assistência 

Celular Ltda.”, da qual o mesmo figura como representante legal. O Sr. 

“Harley” alegou que foi surpreendido com algumas cobranças realizadas 

pelo Reclamado, as quais lhe impossibilitaram de contrair financiamentos, 

descontar cheques ou realizar qualquer relação negocial com a referida 

instituição financeira. O Sr. “Harley” destacou que, ao diligenciar até a 

agência do Réu, constatou que o banco havia angariado indevidamente 

uma dívida da empresa “SOS Celular” (ora Reclamante) para o seu nome, 

no entanto, relatou não ter dado origem a referida pendência. O Sr. 

“Harley” relatou ter diligenciado até a agência onde a empresa Reclamante 

possui conta e, na ocasião, uma funcionária teria confirmado a existência 

da dívida em nome da empresa Reclamante (SOS Celular). O Sr. Harley 

reconheceu ter adquirido a empresa Reclamante, todavia, apesar de ter 

informado à atendente que a conta corrente não havia sido liberada para 

sua pessoa e que não haviam contratos em seu nome, não lhe foi 

fornecido a cópia de qualquer documento. O Sr. “Harley” frisou que, no dia 

11/09/2017, esteve novamente na agência do Reclamado, bem como, que 

apesar de ter conversado com o gerente geral, não obteve sucesso na 

resolução da questão. Por entender que os fatos acima mencionados lhe 

proporcionaram prejuízos de ordem moral, a empresa Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, o 

Reclamado sustentou a existência de vínculo com a empresa Reclamante, 

bem como, esclareceu que a mesma possui um limite de cheque especial 

que, em razão de ter excedido, ensejou a cobrança e, consequentemente, 

a restrição de seu nome. O Reclamado teceu algumas considerações 

acerca da boa-fé contratual, bem como, que em decorrência do 

inadimplemento incorrido pela empresa Demandante, apenas exerceu o 

seu direito de credora, não havendo de se falar na existência de danos 

morais indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, o Reclamado 

pugnou pela improcedência da lide. Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo 

documental colacionado aos autos, tenho que subsiste um obstáculo 

intransponível que impede este juízo de enfrentar o mérito da lide. Da 

exegese da desconexa narrativa fática inaugural, extrai-se que apesar da 

empresa “S. O. S. Celular Ltda. – ME” figurar no polo ativo da presente 

demanda, toda a exposição foi construída tendo como base justamente a 

irresignação do Sr. “Harley Robson Ratti”, o qual, apesar de não ter 

apresentado provas mínimas de que ostenta a condição de sócio 

proprietário da referida empresa (tanto é que não instruiu a peça 

vestibular com os documentos constitutivos da empresa e ainda, sequer 

apresentou a cópia de seus documentos pessoais), se intitulou como 

sendo o seu legítimo procurador. No intuito de demonstrar que a presente 

demanda detém como causa de pedir o inconformismo do Sr. “Harley” (o 

qual não figura como Reclamante na presente demanda), oportuno 

transcrever alguns trechos da confusa petição inicial: “Recentemente o 

Reclamante fora surpreendido com cobranças via funcionários do Banco, 

de empresas de cobrança, bem como foi rotulado como inadimplente no 

Banco, não podendo mais financiar, descontar cheques ou qualquer tipo 

de negociação com o Banco do Brasil. Na tentativa de solucionar a 

questão, o Reclamante dirigiu-se até a Agência do Banco Reclamado, 

onde constatou que haviam angariado ilegalmente uma dívida para seu 

nome, via SOS CELULAR, CNPJ sob o nº 007.005.783/0001-45, localizada 

na Av. Porto Alegre, nº1260, fone (66) 3498-5333, de propriedade de 

Karistton Dias Bernardes – ME, com C.C. 20.856-7, Ag. 5782-7, da qual, o 

mesmo não deu origem. O Reclamante foi ate a citada agência para obter 

informações sobre a dívida, sendo atendido pela funcionária Leticia – cel. 
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(66) 99236.1830 - que confirmou a existência da dívida, que a mesma era 

da SOS Celular, empresa adquirida pelo Requerente, que explicou que a 

conta não foi liberada para ele, que tentou obter a conta, mas foi impedido 

por funcionários do Banco, que não havia contratos em seu nome, porém, 

quando solicitada dos documentos se negou a repassar para o 

comunicante a cópia do contrato, alegando que não poderia produzir 

provas contra o banco.”. (Destaquei). Rezam os artigos 17 e 18 do 

CPC/2015 que: “Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse 

e legitimidade.”. (Destaquei). “Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio 

em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”. 

(Destaquei). Considerando que a empresa Demandante está postulando 

em nome próprio um direito (declaração de inexistência de dívida) que, na 

verdade, pertence ao Sr. “Harley Robson Ratti” (o que, via de regra, é 

vedado pelo ordenamento jurídico pátrio), tenho absoluta convicção de 

que outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão reconhecer 

a irrefutável ilegitimidade ativa ad causam da parte Autora. No intuito de 

corroborar a sucinta fundamentação exarada no presente decisum, segue 

abaixo, por analogia, uma jurisprudência proveniente do TJRS: “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CASO CONCRETO. 

MATÉRIA DE FATO. ILEGITIMIDADE ATIVA CARACTERIZADA. A parte 

autora não tem legitimidade para figurar no pólo ativo da presente 

demanda, tendo em vista que está pleiteando direito alheio em nome 

próprio, nos termos do art. 6º do CPC. Extinção do processo mantida. 

APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70061769220, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de 

Vasconcellos, Julgado em 05/11/2014).”. (Destaquei). Outrossim, não se 

pode olvidar que, por se tratar de uma matéria de ordem pública, a 

ilegitimidade ad causam pode ser reconhecida em qualquer momento e 

grau de jurisdição, inclusive de ofício, ou seja, independentemente de 

pronunciamento dos litigantes. Visando fortalecer a referida 

fundamentação, cumpre fazer menção ao que preconiza o artigo 485, VI, 

§ 3º, do CPC/2015: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VI – 

verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; § 3º O juiz 

conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em 

qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em 

julgado.”. (Destaquei). Nesse sentido, segue transcrita mais uma decisão 

oriunda do TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE. BEM MÓVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBICA. 

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO. DA ILEGITIMIDADE ATIVA. (...). A legitimidade para a causa é 

matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo, 

inclusive de ofício. Processo extinto, sem resolução de mérito. DA 

SUCUMBÊNCIA. Readequada. AÇÃO EXTINTA, DE OFÍCIO. APELAÇÃO 

PREJUDICADA. (Apelação Cível Nº 70079737987, Décima Terceira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, 

Julgado em 13/12/2018).”. (Destaquei). Dispositivo: Diante de todo o 

exposto, nos termos do que preconiza o artigo 485, VI, §3º, do Código de 

Processo Civil, reconheço de ofício a ilegitimidade ativa ad causam da 

Reclamante e, conseguintemente, JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM 

APRECIAÇÃO DO MÉRITO. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação do 

MM. Juiz Togado. Primavera do Leste - MT, 12 de março de 2020. Kleber 

Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004132-62.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALBA FERRAZ DAMASCENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

VOLNEI LORENZZON OAB - MT23080/O (ADVOGADO(A))

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1004132-62.2018.8.11.0037 Reclamante: Alba Ferraz 

Damascena Reclamada: BV Financeira S/A. – Crédito, Financiamento e 

Investimento SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com 

amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, em não havendo a 

necessidade de serem produzidas outras provas (seja documental, 

testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este juízo na formação do 

convencimento, delibero por julgar antecipadamente a lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil). Fundamento e decido. Da preliminar: - Da 

carência de ação – Ausência de interesse processual de agir: Em que 

pesem as considerações preliminares ventiladas pela Reclamada, entendo 

que as mesmas não reivindicam a guarida deste juízo. A meu ver, haverá 

o interesse processual de agir quando a pretensão se mostrar útil e 

necessária para a análise do direito do interessado, independentemente 

de qual venha a ser o pronunciamento jurisdicional (procedência ou 

improcedência). Logo, se a Reclamante entende que, apesar de ter 

quitado o contrato de financiamento outrora firmado com a instituição 

financeira (mediante acordo firmado nos autos de uma ação revisional), 

esta não teria providenciado oportunamente a baixa do gravame 

(alienação fiduciária) do veículo e ainda, por entender que tal fato vem lhe 

proporcionando prejuízos de ordem moral, entendo que a consumidora 

possui não só o interesse, como também, a legitimidade para reivindicar a 

tutela jurisdicional (artigo 17 do CPC/2015). Ante o exposto, rejeito a 

preliminar arguida. Do Mérito: A Reclamante esclareceu na petição inicial 

que, na data de 17/05/2010, firmou um contrato de abertura de crédito com 

a Reclamada, bem como, se comprometeu ao pagamento de 60 parcelas 

mensais (cada uma no valor de R$ 895,99), tendo o veículo “Ford 

Fiesta/Hatch” (placa NJU-1695) sido alienado fiduciariamente junto à 

financeira. A Autora relatou que, nos autos da ação revisional nº 

1092-02.2012.811.0037, formalizou um acordo para fins de quitação de 

seus débitos, motivo pelo qual, posteriormente, vendeu o veículo que se 

encontrava alienado a um terceiro, ciente de que seria providenciada a 

baixa do gravame pela financeira. A Demandante alegou que, apesar do 

financiamento ter sido devidamente quitado em 10/10/2014, a Ré não 

providenciou a baixa do gravame junto ao DETRAN, o que, 

consequentemente, está impedindo a transferência do bem pelo atual 

proprietário do veículo. Por entender que os fatos acima mencionados 

estão lhe proporcionando prejuízos de ordem moral, a Reclamante 

ingressou com a demanda almejando não só a baixa do gravame, como 

também, a condenação da Reclamada ao pagamento de uma verba 

indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada 

reconheceu que as partes firmaram um acordo para fins de quitação das 

parcelas de nº 21 a nº 60, bem como, que a avença foi homologada nos 

autos do processo nº 1092-02.2012.811.0037. A Ré esclareceu que, na 

referida tratativa, a Reclamante se comprometeu ao pagamento de R$ 

12.819,11, sendo R$ 1.917,92 por meio de boleto bancário e R$ 10.901,19 

mediante levantamento dos valores depositados nos autos. A Postulada 

relatou que o acordo em questão somente foi homologado em 19/05/2015, 

não havendo como o contrato ter sido quitado em 10/10/2014, conforme 

quis fazer prevalecer a Reclamante. A Demandada sustentou que o 

acordo supracitado (firmado na ação revisional) não foi devidamente 

cumprido pela Reclamante, haja vista que os valores depositados 

judicialmente eram inferiores ao acordado, bem como, que tal fato foi 

levado ao conhecimento do juízo, não havendo como ser exigida a baixa 

do gravame pela instituição financeira. Por fim, a Reclamada defendeu não 

ter incorrido na prática de qualquer ato ilícito e ainda, que inexistem danos 

morais a serem indenizados. Com amparo nos referidos argumentos, a 

Reclamada pugnou pela improcedência da lide. Em consonância com o 

artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO em favor da Reclamante a almejada 

inversão do ônus da prova. Após promover a análise das manifestações 

apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo documental 

protocolizado nos autos e ainda, realizar uma consulta prévia do 

mencionado processo nº 1092-02.2012.811.0037, tenho que o direito milita 

parcialmente em favor das pretensões inaugurais, conforme será 

devidamente fundamentado. Inicialmente, consigno que não subsistem 

dúvidas acerca do vínculo outrora estabelecido entre as partes, bem 

como, que as mesmas firmaram um acordo nos autos do processo nº 

1092-02.2012.811.0037 (ação revisional que tramitou perante a 3ª Vara 

Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT) visando a quitação do 

instrumento nº 650121226, o que, inclusive, pode ser facilmente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 374 de 530



visualizado nos documentos anexos ao Id. nº 13767989. Da exegese das 

disposições contidas na minuta de acordo, verifica-se que a Reclamante 

assumiu o compromisso de promover o pagamento da importância de R$ 

12.819,11, a qual haveria de ser quitada da seguinte forma: pagamento de 

R$ 1.917,92 por meio de boleto e, no tocante a diferença (R$ 10.901,19), 

mediante levantamento (por parte da instituição financeira) do montante 

depositado judicialmente nos autos da ação revisional. Ademais, extrai-se 

da referida minuta de acordo que, somente após o pagamento do referido 

boleto, bem como, o levantamento dos valores consignados judicialmente, 

o contrato firmado entre as partes haveria de ser considerado quitado e, 

conseguintemente, seriam iniciados os procedimentos inerentes à baixa do 

gravame. Pois bem, dentre as considerações registradas na contestação 

apresentada pela Reclamada, chamou a atenção deste juízo o fato da 

mesma ter defendido o descumprimento do acordo por parte da 

Reclamante, pois, os valores depositados nos autos da demanda 

revisional seriam inferiores ao montante acordado (o que, por corolário 

lógico, induz este juízo a acreditar que o boleto alhures mencionado foi 

devidamente pago). Destarte, no intuito de esclarecer a questão, este juízo 

promoveu uma pesquisa prévia do mencionado processo nº 

1092-02.2012.811.0037 (o qual, atualmente, se encontra arquivado junto à 

3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT). Consoante se 

extrai do extrato de depósitos judiciais do processo supracitado 

(documento obtido junto à Secretaria da 3ª Vara Cível e que se encontra 

anexo ao presente pronunciamento), verifica-se que realmente a 

Reclamada não promoveu o levantamento de quaisquer valores, o que, em 

tese, confere credibilidade à tese defensiva. No entanto, consta do 

referido extrato (SISCONDJ) que, por algum provável erro sistêmico (ou 

seja, uma situação que independe da vontade da parte Autora), os alvarás 

expedidos nos autos da ação revisional (e que se prestariam em motivar a 

quitação do contrato) acabaram sendo cancelados, o que, por corolário 

lógico, comprometeu o devido levantamento por parte da Reclamada. Como 

se não bastasse, de forma diversa das considerações apresentadas pela 

instituição financeira, registra-se que o extrato de depósitos supracitado 

demonstrou que restam consignados nos autos da ação revisional valores 

mais do que suficientes (atualmente representados pelo valor de R$ 

19.868,40) para amortizar o valor da dívida reconhecida na minuta de 

acordo, motivo pelo qual, entendo que a Reclamante não merece ser 

penalizada pela inércia da instituição financeira em buscar informações 

acerca dos depósitos judiciais efetivados na demanda revisional ou 

mesmo em postular pelo levantamento do valor que lhe é devido. Portanto, 

com supedâneo nos fundamentos supracitados, entendo que assiste à 

consumidora o direito de obter a baixa definitiva do gravame vinculado ao 

bem que ainda figura em seu nome (Veículo Ford Fiesta – Renavam: 

212395610 – Placa: NJU1695), cabendo unicamente à instituição 

financeira diligenciar nos autos da ação revisional para promover o 

levantamento dos valores consignados e, enfim, quitar definitivamente as 

parcelas inerentes ao contrato anteriormente firmado entre as partes. No 

entanto, no que se refere à pretensão indenizatória (danos morais) 

perseguida pela Reclamante, entendo que a mesma não reivindica a 

guarida jurisdicional. Assim como a Postulante não teve nenhuma 

responsabilidade no tocante ao erro sistêmico que impossibilitou o 

levantamento dos valores consignados nos autos da ação revisional (o 

que, reitero, aparentemente demonstrou que a mesma não havia cumprido 

a sua parte no acordo), o mesmo raciocínio é levado em consideração 

para não penalizar a instituição Reclamada, pois, como a mesma não havia 

recebido os valores devidos para amortizar a dívida relacionada ao 

contrato objeto da avença (condição esta expressamente prevista na 

minuta de acordo), fatalmente os trâmites necessários ao cancelamento 

da alienação fiduciária não poderiam ser iniciados. Destarte, inobstante a 

irresignação evidenciada pela parte Autora, entendo que a alegada 

demora para ser realizada a baixa do gravame não decorreu propriamente 

de uma falha na prestação dos serviços ou pela prática de ato ilícito por 

parte da instituição financeira, pois, ambos os litigantes deveriam ter 

cooperado nos autos da ação revisional para verificar os motivos dos 

valores consignados judicialmente não terem sido devidamente levantados 

por quem de direito (não bastando, como incessantemente tentou fazer 

prevalecer a parte Autora, se amparar no argumento de que o contrato 

estaria quitado pelo simples protocolo da minuta de acordo), motivo pelo 

qual, entendo que o pleito inerente ao alegado dano moral deve ser 

rejeitado. Visando resguardar toda a fundamentação exarada no presente 

decisum, segue abaixo, por analogia, uma decisão do TJRS: “APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. 

MANUTENÇÃO DE GRAVAME. CIRCUNSTÂNCIA IMPEDITIVA DO 

CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. Trata-se de recurso de apelação 

interposto contra a sentença de improcedência de ação de indenização 

por dano moral, em razão da demora na liberação de alienação fiduciária, 

no prontuário do veículo. Consoante a exordial, as partes firmaram acordo 

em ação revisional, para quitação do financiamento de veículo, porém a 

parte requerida manteve o gravame no seu prontuário, mesmo depois da 

quitação, havendo descumprimento do acordo. Relatou a autora que 

recebe ligações quase diárias de cobrança do mesmo financiamento, 

passando por constrangimento e humilhação, fazendo jus a indenização 

por dano moral. Ainda que as partes tenham realizado acordo em ação 

revisional, ajustando que seria obrigação da ré providenciar na liberação 

do gravame após a comprovação da quitação da obrigação, existiu 

circunstância impeditiva do cumprimento da avença. A parte requerida 

viu-se impossibilitada de liberar o gravame do veículo da autora tendo em 

vista determinação em processo de execução fiscal, obtendo autorização 

para baixa somente no curso da ação. Assim, não é possível apontar-se 

ilicitude ou abuso de direito, no caso concreto, a sustentar o dever de 

indenizar. Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(TJ-RS - AC: 70063877039 RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva 

Tavares, Data de Julgamento: 13/10/2016, Sexta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 19/10/2016).”. (Destaquei). Dispositivo: 

Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao 

mérito da lide, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c 

artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, 

apenas para RATIFICAR a decisão vinculada ao Id. nº 14089643, no 

sentido de DETERMINAR à instituição Ré para promover a baixa definitiva 

do gravame relacionado ao veículo “Ford/Fiesta - Placa NJU1695”, não 

havendo de se falar na existência de danos morais indenizáveis. Por fim, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor da Reclamante 

(artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação do 

MM. Juiz Togado. Primavera do Leste - MT, 13 de março de 2020. Kleber 

Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000999-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANI PAULA VIMERCATI ZENI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANI PAULA VIMERCATI ZENI OAB - MT18547/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1000999-12.2018.811.0037 Reclamante: Stefani Paula 

Vimercati Zeni Reclamada: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 

9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. - Da ilegitimidade ativa da Parte Requerente 

M. V. Z., neste ato representado por Stefani Paula Vimercati Zeni Verifico 

que a parte Requerente M. V. Z. por meio de sua genitora pleiteia a 

indenização em decorrência da cobrança abusiva da taxa para restituição 

do valor pago pela passagem aérea. Analisando os documentos da inicial 

constato que o Requerente é menor de idade, possuindo 03 anos no ato 

da distribuição da presente demanda. Conforme disciplina o art. 8 º da Lei 

9.099/95 para se ter legitimidade para figurar no polo ativo das ações no 

Juizado Especial Cível é necessário que a pessoa física seja capaz – 

inciso I. Assim no caso a parte Requerente está sendo representada por 

sua genitora, não possuindo, portanto, capacidade postulatória, sendo por 

consequência, impossibilitado de demandar em sede deste juízo. Pelo 

exposto, reconheço a ilegitimidade ativa da parte Requerente M. V. Z., nos 

termos do inciso I, do art. 8º da Lei 9.099/95, pelo que JULGO EXTINTO a 

presente reclamação, sem resolução do mérito com relação a este 

reclamante, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. As demais 
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preliminares arguidas pela Reclamada não têm o condão de obstar o 

julgamento da causa. Por este motivo rejeito as preliminares. Mérito. No 

caso aduz a parte requerente que efetivou a aquisição de passagens 

aéreas junto a Ré, contudo não pode viajar, motivo pelo qual solicitou o 

cancelamento e restituição desta. Afirma que a Ré reteve 57% do valor 

pago pela passagem. Assim pleiteia a restituição em dobro da passagem e 

indenização por danos morais. A parte requerida contesta a parte Autora 

alegando que inexiste ato ilícito, uma vez que a cobrança da multa pelo 

cancelamento é devida, por esta razão inexiste motivo para indenizar, 

assim pleiteia a improcedência dos pedidos. A parte Requerente 

apresentou impugnação a contestação rechaçando todos os argumentos 

postos pela parte Requerida. Quanto ao mérito, destaco que a inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte requerente, em virtude de a presunção passar a ser 

favorável a ela. Compulsando-se os autos, constata-se que houve a 

retenção de aproximadamente 57% do valor pago na passagem aérea, 

tendo sido informado que seria restituído apenas uma parte do valor. A 

retenção do referido percentual do valor pago pela passagem se mostra 

abusivo. Resta estabelecido em nosso ordenamento que em caso de 

cancelamento da passagem aérea a empresa pode efetivar a retenção do 

montante da multa, todavia, não é crível que seja feita a retenção neste 

patamar. Em caso análogo a Egrégia Turma Recursal do Estado de Mato 

Grosso já decidiu que é possível a retenção de até 30% do valor pago 

pela passagem aérea, conforme abaixo transcrito. RECURSO INOMINADO 

- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA 

DE PASSAGEM AÉREA - CANCELAMENTO - PEDIDO DE REEMBOLSO - 

RETENÇÃO DE MAIS DE 50% DO VALOR PAGO - ABUSIVIADE - 

LIMITAÇÃO À 30% - INEXISTÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO 

ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO 

VERIFICADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Consumidora que realizou a 

compra de passagem aérea e, com um dia de antecedência, solicitou o 

cancelamento e o reembolso do valor pago, sendo-lhe imposta a retenção 

de mais de 50% do valor pago. 2. Retenção limitada a 30% do valor pago. 

3. Tendo em vista que não houve negativa de restituição do reembolso ou 

tentativa de solução administrativa da questão dos autos, inexiste o dever 

de indenizar a título de danos morais.4. Para a configuração do dano moral 

é 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.5. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (N.U 1009148-97.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, VALDECI 

MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/07/2019, 

Publicado no DJE 11/07/2019) Desta maneira, entendo que a parte 

Requerente deve ser ressarcida no importe de R$ 1.308,54 (um mil 

trezentos e oito reais e cinquenta e quatro centavos), devendo este ser 

devolvido à parte Requerente, de forma simples, abatendo deste montante 

o valor que eventualmente já houver sido restituído pela parte Requerida, 

mediante devida comprovação. De outro norte, entendo que no caso não 

se aplica ao pedido por danos morais, já que não houve reclamação 

administrativa direta a parte Requerida demandada. Ademais os fatos em 

questão não causaram prejuízos efetivos para a parte Requerente, 

configurando mero dissabor cotidiano, pois não houve comprovação pela 

parte Autora que esta teve perda do seu tempo útil para solução 

administrativa, não ocorrendo no caso o desvio produtivo do consumidor, 

sendo, portanto, incabível assim a condenação em danos morais, 

conforme entendimento da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. Isto posto, entendo que não houve a ocorrência de desvio 

produtivo do consumidor para tentativa de solução do fato 

administrativamente. Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC 

e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida, determinando que a parte requerida restitua à parte 

autora o valor de R$ 1.308,54 (um mil trezentos e oito reais e cinquenta e 

quatro centavos), de forma simples, abatendo deste montante o valor que 

eventualmente já houver sido restituído pela parte Requerida, mediante 

devida comprovação, nos termos da fundamentação, corrigidos 

monetariamente pelo INPC, calculado desde o desembolso, acrescidos de 

juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados desde a citação 

válida (20/04/2018). Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste-MT, 25 de março de 

2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005560-16.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DE ALMEIDA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

ETHIENE BRANDAO E SILVA MENDONCA DE LIMA OAB - MT7058/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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005560-16.2017.8.11.0037. REQUERENTE: CLAUDIO DE ALMEIDA 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Mérito Afirma a parte autora CLAUDIO DE ALMEIDA SOUZA que 

“contraiu junto a requerida, plano de internet móvel de 20GB, para sua 

residência, no valor de R$ 159,00 por mês, conforme contas telefônicas e 

contrato em anexo. Ocorre que, após o primeiro mês de uso do plano a 

fatura do autor veio com os valores excedentes ao contratado, tendo 

então o autor solicitado o cancelamento do referido plano com a requerida 

em junho de 2017, no entanto não anotou o numero de protocolo. 

Conforme se pode observar, a fatura com vencimento em 17/05/2017, veio 

na quantia de R$ 171,57 (cento e setenta e um reais e cinquenta e sete 

centavos), a fatura com vencimento em a 23/06/2017, veio na quantia de 

R$ 190,08 (cento e noventa reais e oito centavos), a fatura com 

vencimento em a 17/07/2017, veio na quantia de R$ 185,99 (cento e 

oitenta e cinco reais e noventa e nove centavos), a fatura com vencimento 

em 17/08/2017, veio na quantia de R$ 185,99 (cento e oitenta e cinco reais 

e noventa e nove centavos). Indignado com a situação se dirigiu ao 

PROCON, e através do requerimento nº. 51-008.001.17-0005364, 

requereu novamente o cancelamento de referidas faturas, pois tais 

valores estavam sendo cobrados indevidamente, além de constar valores 

diversos do contratado, uma vez que firmou contrato de prestação de 

serviços com a requerida no valor de R$ 159,00 (Cento e cinqüenta e 

nove reais), por mês. Cumpre-se ressaltar ainda, que as parcelas 

referentes aos meses de julho/2017 e agosto/2017 foram cobradas 

indevidamente, sendo que sequer os serviços de internet foram prestados 

pela requerida. Ressalta-se que a partir do mês de junho/2017 o 

requerente diante da falha na prestação de serviço pela requerida e diante 

do pedido de cancelamento do contrato com a requerida, o requerente 

contratou outros serviços de internet, a saber, com a empresa Primanet, 

conforme boleto de pagamento anexo. Ou seja, com vencimento em 

17/07/2017, veio na quantia de R$ 185,99 (cento e oitenta e cinco reais e 

noventa e nove centavos), a fatura com vencimento em 17/08/2017, veio 

na quantia de R$ 185,99 (cento e oitenta e cinco reais e noventa e nove 
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centavos), estão sendo COBRADAS DO REQUERENTE, SEM QUE O 

SERVIÇO FOSSE CONTRATADO OU AO MENOS PRESTADO, OU SEJA, 

TAIS FATURAS FORAM COBRADAS INDEVIDAMENTE, POIS O AUTOR JÁ 

HAVIA SOLICITADO O CANCELAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS COM A REQUERIDA, POIS JÁ TINHA CONTRATADO OUTRO 

PLANO, NÃO HAVENDO A NECESSIDADE DE MANTER 2 LINHAS DE 

INTERNET EM SUA RESIDÊNCIA!!! Diante de tais atitudes por parte da 

requerida, o ora peticionário passou por diversos constrangimentos, pois 

seu nome foi colocado INDEVIDAMENTE junto à empresa protetora de 

crédito SERASA”. A requerida em sua defesa afirma que “Note, 

Excelência, que a habilitação da linha se deu no dia 22/07/2016. 

Naturalmente, até o presente ano os planos das operadoras sofrem 

alterações para se adequar ao mercado. Ressalta-se que essas 

alterações de valores de planos são autorizados pela Anatel. Percebe-se 

claramente na fatura referente ao mês 04/2017, com vencimento em 

19/04/2017, que há o aviso de reajuste do plano, conforme segue: Cumpre 

esclarecer que o aumento no valor da fatura do Requerente se deu por 

conta do reajuste normal do plano autorizado pela ANATEL, conforme se 

verifica na Resolução 477”. SIC Não obstante o Código de Defesa do 

Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter 

absoluto. Ademais, cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, II do Código 

de Processo Civil. Em simples análise aos autos verifica-se que não 

assiste razão à parte autora, vejamos: Cumpre registrar primeiramente que 

em que pese a parte autora afirmar que após o primeiro mês da 

contratação, a requerida passou a cobrar valores acima do devido, 

apresenta faturas do ano de maio/2017 em diante com valores acima do 

supostamente contratado, todavia, conforme contrato apresentado pelo 

próprio autor, a contratação se deu em 22/07/2016, portanto, o aumento 

do valor se deu aproximadamente quase 01 ano após a contratação. 

Registra-se que embora a parte autora alegue que contatou a requerida 

diversas vezes, não apresenta NENHUM número de protocolo nos autos, 

em especial, do cancelamento do contrato que alega que se deu “a partir 

de junho/2017”. Ressalta-se que em análise ao extrato do SPC/SERASA, 

verifica-se que o vencimento do débito negativado se deu em 23/06/2017. 

Ainda, verifica-se nas faturas apresentadas pela própria parte autora que 

o período de cobrança da fatura com vencimento em 23/06/2017 

corresponde ao período de 02/05 a 01/06/2017, portanto, anterior ao 

suposto cancelamento. Consigna-se que a parte autora não comprova nos 

autos o pagamento da fatura com vencimento em 23/06/2017, objeto da 

restrição, portanto, devida a cobrança e a negativação de seu nome. No 

que concerne à fatura com vencimento em 23/07/2017, o período 

corresponde a 02/06 a 01/07/2017, portanto, devido, uma vez que o autor 

afirma apenas que a partir de junho/2017 solicitou o cancelamento, sem se 

dar ao menos o trabalho de informar a suposta data e o número de 

protocolo. Quanto à fatura com vencimento em 23/08/2017 que 

corresponde ao período de 02/07 a 01/08/2017 esta sim, é indevida a sua 

cobrança, no entanto, a simples cobrança não é suficiente para gerar 

dano moral, devendo ser declarada apenas a inexistência do débito, cujo 

pedido, ressalta-se não foi feito pela parte autora. Pleiteia a parte autora a 

restituição, em dobro, das quantias não utilizadas, todavia, não comprova 

o pagamento das faturas mencionadas, bem como restou demonstrado 

que os valores referente às faturas dos meses de maio a julho/2017 são 

devidos. Pleiteou ainda a parte autora a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais. Conforme ressaltado, a 

requerida demonstrou que o aumento se deu em razão de reajuste, 

devidamente informado à parte autora em abril/2017, portanto, não 

havendo que se falar em ato ilícito. Cabe à parte autora, ser diligente na 

produção de provas, especialmente quando assistida de advogado, 

devendo apresentar todos os documentos necessários para cumprir o 

encargo que lhe é imposto pelo art. 373, I, do CPC. Ressalta-se novamente 

que conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, essa 

prerrogativa não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao 

magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da 

medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência 

da parte, segundo as regras ordinárias de experiência. A hipossuficiência 

exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e 

facilidade de produção da prova desejada. In casu, não se configura tal 

hipossuficiência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui 

exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte requerente, bastando 

apresentar os comprovantes dos pagamentos que alega ser indevidos. 

Portanto, em que pese a parte autora sustentar a cobrança indevida não 

apresenta documentos a fim de comprovar suas alegações. Dessa forma 

não há que se falar em configuração de danos morais. Por fim, a simples 

cobrança indevida, caso tivesse restado comprovado, não enseja em 

danos morais. Pelo exposto, DECIDO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

pretensão inicial APENAS para declarar inexistente o débito referente à 

fatura com vencimento em 23/08/2017, já que os demais, conforme 

demonstrado, são devidos. Julgo improcedente o pedido de dano moral, 

pelas razões expostas. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Primavera do Leste-MT, 

25 de março de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004467-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADO CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004467-18.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ATACADO CENTRAL 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se da ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

proposta por Atacado Central – Comercio de Alimentos LTDA – ME em 

desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. Em 

sentença de mérito, a reclamante se tornou sucumbente, visto que julgado 

procedente o pedido contraposto, estando em fase de cumprimento de 

sentença. A executada Atacado Central apresentou proposta de acordo 

para pagamento da condenação no ID 12135224, todavia, a exequente 

Energisa foi intimada do despacho de ID 12606578: Vistos, “Intimo a parte 

promovida a se manifestar ao pedido de parcelamento proposto nos autos 

pelo promovente no prazo de cinco dias”. Todavia, a parte exequente se 

manteve inerte, não se manifestando. Decido. Assim, houve o decurso do 

prazo estabelecido pelo Juízo, e a parte interessada não cumpriu com a 

diligência e nem praticou o ato que lhe competia, acarretando 

inexoravelmente a extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do CPC, por abandono da causa. Pelo 

exposto, decido pela extinção do processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do CPC, por abandono da causa. Decisão 

sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-50.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANILCEIA PILOMETO CADORE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINES ROSSATTI (REQUERIDO)

LUIS ANTONIO BREDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000063-50.2019.8.11.0037. INTERESSADO: ANILCEIA PILOMETO 

CADORE REQUERIDO: LUIS ANTONIO BREDA, MARINES ROSSATTI Vistos 

etc. Tendo em vista a informação da autora ANILCEIA PILOMETO CADORE 

no ID 17555706, de que a parte requerida LUIS ANTONIO BREDA, 

MARINES ROSSATTI satisfez a obrigação, o que equivale ao 

reconhecimento do débito, JULGO PROCEDENTE e DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO, com fundamento nos artigos 487, I e 924, inciso II do Código 

de Processo Civil. Considerando o Princípio Constitucional de acesso à 

justiça, DEFIRO a GRATUIDADE da JUSTIÇA à parte autora, nos termos do 

Art. 54 da lei 9.099/95. Remeta-se ao ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Às providências. Decisão 

sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Arquive-se, de imediato. Primavera do Leste-MT, 25 de 

março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001468-58.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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))

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001468-58.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ANA MARIA DE ARAUJO 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Mérito Pleiteia a 

parte requerente ANA MARIA DE ARAÚJO indenização por danos morais 

ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito no valor de R$1.784,25. A parte requerida, em sua 

peça de bloqueio, assevera que firmou Contrato de Cessão de Direitos 

Creditórios com o Banco Bradesco, sendo totalmente legítima a cobrança e 

a negativação perpetrada. Pelas provas acostadas ao feito, ficou 

demonstrada a negativação do nome da parte Reclamante pela empresa 

Reclamada. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ela. Em que pesem as alegações 

da parte Reclamada, a cessão de crédito não restou suficientemente 

demonstrada no processo. Isso porque a parte Reclamada não trouxe aos 

autos o instrumento HÁBIL de cessão de crédito pactuado entre ela e o 

Banco Bradesco. Registra-se que o termo de cessão se trata de termo 

GENÉRICO, no qual não consta a cessão específica do crédito em nome 

da parte autora, o valor do débito, número do contrato e demais 

informações necessárias. Ressalta-se que a requerida não comprova que 

a cessão se deu anterior à notificação e lançamento da restrição. Além de 

não trazer nenhum documento HÁBIL que demonstre a cessão de crédito, 

não existem provas de que o crédito específico da parte Reclamante foi 

cedido a Reclamada. Ademais, a parte Reclamada em momento algum na 

contestação informa qual operação financeira realizada entre a parte 

Reclamante e a empresa cedente gerou os débitos tratados no presente 

processo. Não se sabe o que foi pactuado entre a parte Reclamante e a 

empresa cedente, se foi um empréstimo, um financiamento ou o uso de um 

cheque especial que gerou o débito. Também não se sabe o valor total da 

operação financeira e como deveria ser adimplido esse contrato. 

Percebe-se que não existe no processo nenhuma informação e nenhum 

documento sobre o suposto contrato estabelecido entre a parte 

Reclamante e o Banco Bradesco. Assim, não existe nos autos prova da 

origem, da validade e da regularidade da cobrança objeto da presente 

ação, por assim a parte reclamada não se descurou do ônus probatório 

que lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão 

do ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, 

pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO. Todavia, embora a 

Reclamada tenha incorrido na prática de um ato ilícito em face da 

Reclamante, tenho plena convicção de que a pretensão indenizatória deve 

ser refutada, pois, o comprovante de restrição apresentado pela 

consumidora (Evento nº 01) NÃO PROPORCIONA AO JUÍZO A 

SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO ALEGADO 

“DANO MORAL”. O COMPROVANTE APRESENTADO PELA CONSUMIDORA 

SEQUER DEMONSTRA QUAL A DATA EM QUE FOI EFETIVADO O 

APONTAMENTO RESTRITIVO (limitando-se a uma mera menção da data 

correspondente ao vencimento da dívida), razão pela qual, tenho que o 

mencionado documento não detém credibilidade. Como se não bastasse, 

registra-se que a parte Reclamante não se dignou em obter um documento 

idôneo diretamente no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito (O 

QUAL, CERTAMENTE, EVIDENCIARIA NÃO SÓ A DATA EXATA DA 

EFETIVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO, COMO TAMBÉM, A EXISTÊNCIA DE 

EVENTUAIS APONTAMENTOS ADICIONAIS ANTERIORES), razão pela qual, 

a fim de evitar que o Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte de 

enriquecimento indevido, reitero que o pedido de dano moral deve ser 

rejeitado. Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no 

tocante ao mérito da lide, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida, apenas para DECLARAR a 

inexigibilidade do débito debatido nestes autos, bem como, DETERMINAR à 

Reclamada para promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no 

prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data, não havendo 

de se falar em qualquer indenização a título de danos morais. Caso não 

seja cumprido o item “2”, expeçam-se os ofícios pertinentes. Decisão 

sujeita à homologação do Douto Juízo de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Primavera do Leste-MT, 25 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007608-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEVEN ENTRETENIMENTO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007608-11.2018.8.11.0037. REQUERENTE: B. CASTRO COMERCIO DE 

MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME REQUERIDO: ELEVEN 

ENTRETENIMENTO LTDA - ME Visto, etc. Dispensado o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Fundamento e Decido. Dispõe o 

Código de Processo Civil, em seu artigo 355, inciso I e II, que: “O juiz 

julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 

mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras 

provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não 

houver requerimento de prova, na forma do art. 349.” (República 

Federativa do Brasil, Código de Processo Civil Brasileiro, Lei n.º 

13.105/2015). A revelia ocorre, no rito sumaríssimo, nas situações em que 

a parte reclamada deixa de apresentar contestação, a teor do artigo 344 

do CPC, ou, ainda, por força de sua ausência à sessão de conciliação ou 

audiência de instrução, nos termos em que prevê o artigo 20 da Lei nº 

9.099/1995, pelo que passamos a transcrever: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 
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julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” (República Federativa 

do Brasil, Lei dos Juizados Especiais, Lei n.º 9.099/1995). No caso em 

testilha, denota-se que a parte reclamada ELEVEN ENTRETENIMENTO 

LTDA - ME foi devidamente citada no ID 21135495 e não compareceu a 

audiência de conciliação ID 21314221, bem como, não apresentaram 

contestação quedando-se inerte. Em virtude disso, DECRETO a revelia da 

parte reclamada ELEVEN ENTRETENIMENTO LTDA - ME, nos termos do 

artigo 344 do CPC, e passo ao julgamento antecipado da lide nos moldes 

do art. 355, inciso II do Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA movida por B. CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS 

LTDA - ME em face de ELEVEN ENTRETENIMENTO LTDA - ME, advindos de 

venda de produtos. Aduz a parte reclamante em sua exordial que essa é 

credora da parte reclamada da quantia de R$717,45 (setecentos e 

dezessete reais e quarenta e cinco centavos), representadas por boletos. 

A parte reclamada mesmo devidamente citada não compareceu à 

audiência de conciliação e não apresentou contestação, quedou-se 

inertes, tornando os fatos apresentados pela parte reclamante como 

incontroversos. Compulsando os autos, verifico que ficou claramente 

demonstrado através das provas documentais coligidas nos autos, que se 

trata de cobrança de vendas no valor total de R$717,45 (setecentos e 

dezessete reais e quarenta e cinco centavos). Cabia à reclamada 

demonstrar o pagamento da dívida mencionada na inicial, não o fazendo, 

presume-se verdadeira a alegação de que o débito permanece inadimplido. 

Diante de todo o exposto pela parte reclamante e do silêncio da reclamada 

sobre os documentos acostados, verifico que o pleito da parte reclamante 

merece parcial guarida do poder judiciário. Isto posto, com escoro no art. 

487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida, e via de consequência, CONDENO a 

requerida a pagar à parte reclamante o saldo devedor da dívida na quantia 

de R$717,45 (setecentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos), 

corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, contados da citação (19/06/2019). A PARTE RECLAMANTE 

DEVERÁ TRAZER AOS AUTOS CÁLCULO DE ACORDO COM O COMANDO 

DA SENTENÇA. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA 

ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) 

Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Primavera do Leste-MT, 25 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007030-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR JOAO FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007030-48.2018.8.11.0037. REQUERENTE: DEVANIR JOAO FERREIRA 

REQUERIDO: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355 inc. I do CPC. Mérito Trata-se da ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de 

antecipação de tutela de urgência pleiteado por Devanir João Ferreira em 

desfavor de Três Comercio de Publicações LTDA ao argumento de que 

pactuou contrato de prestação de serviços com a reclamada, em 

dezembro de 2016, a ser adimplida em 10 parcelas no valor de 

R$59,90(cinquenta e nove reais e noventa centavos). Ressalta que no ato 

da assinatura do contrato, recebeu de brinde uma bolsa de fibra de 

carbono, com rodas, de cor predominante rosa. Diz que o objeto principal 

do contrato era o envio das revistas Planeta, Runner´s World e Woman´s 

Health, todavia, após a assinatura do contrato, o autor não recebeu 

nenhum exemplar das revistas e os valores que estavam sendo debitados 

de sua fatura do cartão de crédito não foram a importância de R$59,90, 

mas sim o valor de R$89,90(oitenta e nove reais e noventa centavos). 

Afirma que entrou em contato com a reclamada para cancelar o contrato e 

solicitar a restituição dos valores já adimplidos, sendo que a reclamada 

informou que apenas poderia proceder cancelamento e a restituição dos 

valores após o envio da mala dita como brinde. Sustenta ainda que 

encaminhou a mala recebida na abertura do contrato e não houve o 

imediato cancelamento do mesmo, sendo que as faturas vincendas não 

foram canceladas e continuaram a ser debitados do cartão de crédito e 

que após o adimplemento da última fatura, houve a restituição dos valores 

debitados no cartão de crédito, sendo a importância de R$899,00. Por fim, 

diz que no mês que foi restituído o valor do contrato, a reclamada iniciou 

novos débitos no valor de R$74,85, sendo em 12 parcelas, mesmo diante 

do cancelamento do contrato. A requerida, em sua peça de bloqueio, 

sustenta que “o contrato encontra-se CANCELADO e o valor de R$ 

898,20, referente a 12 parcelas de R$ 74,85 foi estornado e o crédito 

deverá constar nas faturas referentes aos meses de Junho/2018 ou 

Julho/2018 (contrato –17157676)” e que as revistas foram entregues. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Destarte, conquanto tenha a requerida alegado que 

estornou o valor referente à cobrança na quantia de R$74,85, não 

apresentou aos autos nenhum documento hábil a comprovar suas 

alegações. Presume-se, portanto, que as cobranças na fatura de cartão 

de crédito da parte requerente referente à assinatura cancelada não são 

devidas, todavia, a parte autora pleiteia apenas a suspensão das 

cobranças e a declaração de inexistência do débito. Pleiteou ainda a parte 

autora a condenação da requerida à condenação ao pagamento de 

indenização nos seguintes termos: Quanto ao pedido de indenização por 

danos morais tenho que restaram configurados, uma vez que as 

cobranças indevidas diretamente na fatura de cartão de crédito 

perduraram por mesmo, sendo forçoso reconhecer que as cobranças 

ocasionaram privações inesperadas, desconforto e aflição, na extensão 

suficiente para configurar o dano moral. 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 à 

autora da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma 

de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que o 

requerido não agiu com culpa grave. A repercussão decorrente das 

cobranças pelo requerente não pode ser classificada como muito intensa. 

Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$3.000,00. Pelo exposto, decido pela 

procedência em parte do pedido inicial para: a) determinar a suspensão da 

cobrança e declarar inexistente o débito objeto da lide e; b) condenar a 

requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$3.000,00 (três mil 

reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente 

pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados ambos desta 

sentença, data na qual o dano foi aferido e quantificado em valor já 

atualizado. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual 

a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES 

DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 
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solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Primavera do Leste-MT, 25 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000716-52.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEN DOS ANJOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE DOS ANJOS SILVA (REQUERIDO)

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA OAB - MT0013733A (ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000716-52.2019.8.11.0037. REQUERENTE: WESLLEN DOS ANJOS SILVA 

REQUERIDO: ALINE DOS ANJOS SILVA, ITAU SEGUROS S/A Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. - Preliminar - Da 

ilegitimidade passiva da requerida Itaú Seguros Arguiu a requerida a sua 

ilegitimidade. Em análise aos autos, verifica-se que não houve qualquer 

irregularidade por parte da requerida no pagamento da apólice, motivo pelo 

qual, acolho a preliminar. - Da conexão Arguiu ainda a requerida a 

existência de conexão, todavia, verifica-se que se tratam de partes e 

comarcas distintas. Rejeito. Mérito Trata-se de Ação de Cobrança 

proposta por WESLLEN DOS ANJOS SILVA em desfavor de ALINE DOS 

ANJOS SILVA e ITAÚ SEGUROS S/A, requerendo pagamento de parte de 

valores oriundo de seguro por morte de seu genitor, no valor de R$992,30 

(novecentos e noventa e dois reais e trinta centavos). A requerida ALINE 

DOS ANJOS SILVA aduz que foi o próprio autor que se recusou a dar 

entrada no processo administrativo em conjunto com os outros irmãos e 

que em audiência de conciliação propôs o pagamento do valor, o que foi 

rejeitado pelo autor. Afirma ainda que realizou o deposito do valor cobrado 

na conta judicial. Em análise aos autos, verifica-se que a requerida 

realizou o deposito do valor referente à apólice pleiteado no ID 20968847/ 

20968855, portanto, ocorrendo a perda do objeto quanto ao pleito de 

pagamento da cota parte da apólice recebida. Quanto ao dano moral, 

entendo que não se aplica ao presente caso, uma vez que em que pese a 

parte autora argumentar que tentou receber administrativamente, inclusive 

notificando a requerida, não verifico nos autos nenhum documento a fim 

de comprovar suas alegações. Portanto, o fato relatado não ultrapassa o 

dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em 

dano moral. Ainda, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à 

honra subjetiva da parte autora. Diante de todo o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial 

para: 1) RECONHECER a ilegitimidade passiva da requerida Itaú Seguros 

S.A. e; 2) DECLARAR devido o pagamento da cota parte pertencente ao 

autor na quantia R$992,30 (novecentos e noventa e dois reais e trinta 

centavos), já devidamente depositada nos autos (ID 20968847/ 

20968855), determinando a expedição de alvará, de imediato, ao 

reclamante, independentemente do trânsito em julgado, para levantamento 

do referido valor conforme pleiteado em impugnação. JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS. Indefiro o pedido de 

litigância de má-fé contra a reclamada. Decisão sujeita à homologação do 

Douto Juízo de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da 

Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Primavera do 

Leste-MT, 25 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito--

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011519-48.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA OAB - MT13629/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011519-48.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: MARIA MADALENA ZANATTA - 

EPP EXECUTADO: JOSE CARLOS DE SIQUEIRA Vistos, Dispensado o 

relatório na forma do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em trâmite entre as partes acima 

identificadas. Intimada para se manifestar acerca do prosseguimento do 

feito (Id. 27308936), a parte exequente deixou transcorrer in albis, o prazo 

assinalado. Posto isto, considerando que a parte exequente não 

demonstrou interesse no prosseguimento do feito, JULGO EXTINTA a 

presente ação, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. Sem custas e 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada 

em julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. 

Publicada e registrada no Sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera 

do Leste-MT, 25 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004733-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SANTOS ROSSETTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004733-68.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: MARISA COMERCIO DE 

AVIAMENTOS LTDA - EPP EXECUTADO: ANA PAULA SANTOS 

ROSSETTO Vistos, Dispensado o relatório na forma do que dispõe o art. 

38 da Lei 9.099/95. Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

em trâmite entre as partes acima identificadas. Intimada para se manifestar 

acerca do prosseguimento do feito, a parte exequente deixou transcorrer 

in albis, o prazo assinalado, consoante certidão de Id. 27152426. Posto 

isto, considerando que a parte exequente não demonstrou interesse no 

prosseguimento do feito, JULGO EXTINTA a presente execução, nos 

termos do art. 485, inciso III, do CPC. Sem custas e honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. Publicada e 

registrada no Sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 

25 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006312-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TRISEHEIVA CARDOSO DE DEUS ARANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO(A))

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA OAB - MT0021207A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVANIA FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006312-85.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: TRISEHEIVA CARDOSO DE 

DEUS ARANTES EXECUTADO: EDIVANIA FERREIRA DOS SANTOS Vistos, 
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etc. Dispensado o relatório na forma do que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em trâmite entre as 

partes acima identificadas. Intimada para se manifestar acerca do 

prosseguimento do feito (Id. 27309402), a parte exequente deixou 

transcorrer in albis, o prazo assinalado. Posto isto, considerando que a 

parte exequente não demonstrou interesse no prosseguimento do feito, 

JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do art. 485, inciso III, do 

CPC. Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações 

necessárias. Publicada e registrada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 25 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002248-61.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARIA DAS DORES PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LINDINES FLORENTINO OAB - MT24263/O (ADVOGADO(A))

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL SAN DIEGO LTDA - ME (REQUERIDO)

Olga Sava Nunes (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUI JERONIMO DA SILVA JUNIOR OAB - GO22164 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1002248-61.2019.8.11.0037 Reclamantes: Maria das Dores 

Pereira dos Santos (1ª Reclamante) e Elizabete Pereira dos Santos (2ª 

Reclamante) Reclamados: Hotel San Diego Ltda. – ME (1º Reclamado) e 

Olga Sava Nunes (2ª Reclamada) SENTENÇA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas outras 

provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este 

juízo na formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente 

a lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil). Fundamento e decido. Da 

preliminar: - Da ausência de legitimidade passiva: Preliminarmente, as 

Contestantes sustentaram que o nome da 2ª Reclamada foi mencionado na 

inicial apenas como sendo a representante do hotel, bem como, que os 

pedidos formulados na peça vestibular demonstram que a demanda foi 

direcionada unicamente em face do estabelecimento hoteleiro. Com 

amparo nos referidos argumentos, foi postulado pelo reconhecimento da 

ilegitimidade passiva da 2ª Ré e, no tocante à sua pessoa, para que o feito 

fosse extinto sem a resolução do mérito. Após promover a análise das 

considerações supracitadas, tenho que a preliminar em debate reivindica a 

guarida jurisdicional. Consoante pode ser facilmente visualizado na petição 

inicial, a pessoa da Sra. “Olga Sava Nunes” não é qualificada como sendo 

parte “REQUERIDA”, mas sim, é tratada apenas como a representante do 

1º Réu. Ademais, conforme restou pontuado na contestação, todos os 

pedidos indenizatórios foram formulados tendo em mente a condenação 

da empresa Ré, o que apenas fortalece o entendimento de que o 

cadastramento da 2ª Reclamada no sistema PJE não passou de um 

equívoco. Ante o exposto, acolho a preliminar arguida para fins de 

reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam da 2ª Reclamada. Do mérito: 

As Reclamantes esclareceram na petição inicial que, na data de 

14/03/2019, viajaram de Primavera do Leste – MT para a cidade de Goiânia 

– GO no intuito de realizar compras. As Autoras alegaram que, na data de 

15/03/2019, chegando à referida cidade, se hospedaram no 1º Reclamado 

e, por volta das 07h30min, deixaram suas bagagens no quarto nº 48, bem 

como, devolveram a chave do quarto na recepção e saíram para realizar 

as almejadas compras. As Postulantes relataram que, ao retornar às 10h, 

constataram que a porta do quarto estava aberta e com a luz acesa, bem 

como, que haviam sido furtados inúmeros pertences (documentos, 

cartões bancários, dinheiro em espécie, óculos, roupas, perfumes, 

celulares, etc.). As Reclamantes destacaram que, com o furto de seus 

cartões, foram realizadas diversas transferências e saques totalizando o 

valor de R$ 12.162,00. As Autoras alegaram que, ao acionar a 

representante do 1º Reclamado, a mesma teria insinuado que estariam 

inventando o ocorrido, no entanto, após ser acionada a autoridade policial 

e verificadas as câmeras de segurança, concluíram que teria ocorrido o 

furto e que o responsável teria sido um dos hóspedes do hotel. As 

Postulantes informaram que, apesar de terem tentado resolver a questão 

amigavelmente, não obtiveram êxito, se limitando o estabelecimento Réu a 

lhes eximir do pagamento de uma diária no valor de R$ 140,00. Por 

entenderem que os fatos acima mencionados lhes proporcionaram 

prejuízos de ordem moral e material, as Reclamantes ingressaram com a 

demanda indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, o 

1º Reclamado alegou que não há nenhuma norma interna que obrigue o 

hóspede a deixar a chave na portaria no período em que ele não estivesse 

no quarto, bem como, que a orientação é justamente para que os 

hóspedes levem consigo as referidas chaves. O 1º Reclamado sustentou 

que a polícia não se deslocou ao local, bem como, que ao tomar 

conhecimento dos fatos (furto de pertences) pelas Autoras, analisou as 

imagens das câmeras de segurança e verificaram que não houve acesso 

de nenhuma outra pessoa no quarto das Reclamantes. O 1º Postulado 

informou que as imagens ficam armazenadas por apenas 30 dias e, por 

acreditar que a situação se encontrava resolvida, não realizou nenhuma 

cópia. O 1º Demandado destacou que as Autoras não apresentaram uma 

cópia do registro de atendimento dos policiais que atenderam a ocorrência, 

bem como, que no B.O. não foi mencionado o furto dos cartões e ainda, 

que a solicitação de bloqueio dos mesmos foi feita após 05 dias do 

ocorrido. O 1º Reclamado combateu a relação de bens supostamente 

furtados, bem como, sustentou que não há provas de que a bagagem das 

Autoras tenha sido objeto de furto e ainda, que se realmente tal fato 

ocorreu, foi por culpa das próprias Reclamantes. Por fim, o 1º Reclamado 

defendeu que inexistem danos morais a serem indenizados, no entanto, 

em caso de eventual condenação, para que sejam fixados em valores 

módicos. Com amparo nos referidos argumentos, o 1º Réu pugnou pela 

improcedência da lide. Em consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, 

DEFIRO em favor das Reclamantes a almejada inversão do ônus da prova. 

Após promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, 

bem como, atento ao acervo probatório colacionado aos autos, tenho que 

o direito milita parcialmente em favor das pretensões inaugurais, conforme 

será devidamente fundamentado. Inicialmente, verifico que a preposta do 

1º Reclamado não se dignou em apresentar a carta de preposto em 

audiência de conciliação, documento este que somente foi apresentado 

com o protocolo da defesa. Preconiza o enunciado 99 do FONAJE (Fórum 

Nacional de Juizados Especiais) que: “ENUNCIADO 99 (Substitui o 

Enunciado 42) – O preposto que comparece sem carta de preposição, 

obriga-se a apresentá-la no prazo que for assinado, para validade de 

eventual acordo, sob as penas dos artigos 20 e 51, I, da Lei nº 9099/1995, 

conforme o caso (XIX Encontro – Aracaju/SE).”. (Destaquei). 

Concatenando a disposição supra ao caso em comento, bem como, 

considerando que não houve a formalização de nenhum acordo entre os 

litigantes, reconheço a revelia do 1º Reclamado (artigo 20 da Lei nº 

9.099/95) e, conseguintemente, presumo como verdadeira a narrativa 

fática apresentada na peça vestibular (essencialmente no tocante à 

ocorrência do furto). Independentemente da revelia incorrida pelo 1º 

Reclamado, consigno que o mesmo não apresentou quaisquer provas 

para comprometer o alicerce da inicial (desrespeitando flagrantemente os 

preceitos do artigo 373, II, do CPC/2015). A meu ver, no intuito de 

comprometer a verossimilhança das considerações iniciais, o 1º 

Reclamado haveria de ter apresentado uma cópia das normativas do hotel 

(a fim de demonstrar que os hóspedes são realmente orientados a 

carregar as chaves dos quartos), bem como, uma cópia das gravações 

das câmeras de segurança do local (a fim de demonstrar que realmente o 

quarto das Autoras não foi furtado) ou ainda, ter postulado pela produção 

de provas em audiência de instrução e julgamento (para promover a oitiva 

de alguém que, eventualmente, tenha presenciado as reclamações das 

hóspedes), ônus este do qual não se desincumbiu. Embora o 1º 

Reclamado tenha ventilado que as gravações ficam armazenadas por 

apenas 30 (trinta) dias, entendo que o mesmo não tratou a situação com a 

cautela devida, pois, se o tivesse feito, iria conservar uma cópia em seu 

poder justamente para se resguardar de eventual infortúnio. Destarte, não 

tendo o 1º Réu apresentado absolutamente nenhuma prova para conferir 

um mínimo de credibilidade aos seus argumentos, entendo que restou 

evidenciada apenas a falha na prestação dos seus serviços de guarda 

dos bens pertencentes aos seus hóspedes. Cumpre registrar que, em se 

tratando o vínculo existente entre as partes de uma relação consumerista 

(em que as condutas dos fornecedores são inequivocadamente norteadas 

pelo princípio do interesse econômico), o 1º Reclamado assume todos os 

riscos do seu negócio, razão pela qual, deveria ter adotado todas as 

medidas preventivas que se fizessem necessárias para evitar que 
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consumidores como as Reclamantes fossem prejudicados. Portanto, não 

tendo sido devidamente apresentada a gravação das câmeras de 

segurança do hotel (ou seja, a única prova que se prestaria em conferir 

credibilidade à tese defensiva), entendo que a omissão do dever de 

guarda dos pertences das Reclamantes fez emergir patente ato ilícito por 

parte do 1º Réu (artigo 186 do Código Civil), devendo o estabelecimento 

hoteleiro ser devidamente responsabilizado pelos infortúnios narrados na 

inicial. No que tange à reparação do dano, por se tratar de uma relação 

regida pelo Código do Consumidor, incide a responsabilidade civil objetiva, 

ou seja, aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O 

diploma consumerista preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos” (Destaquei). Não 

há dúvida de que a conduta perpetrada pelo 1º Reclamado provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, pois, reitero, o estabelecimento não cumpriu com o seu dever 

de guarda/vigilância dos quartos em que suas hóspedes se instalaram. 

Nesse sentido, segue transcrita, por analogia, uma jurisprudência do TJSP: 

“Indenização por danos materiais e morais. Furto de pertences dentro do 

quarto do hotel, em que estava hospedada a autora. Responsabilidade 

objetiva da ré (art. 14 do CDC). Danos morais e materiais configurados. 

Aplicação, na hipótese, do artigo 252, do Regimento Interno deste E. 

Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Desnecessária repetição dos 

adequados fundamentos expendidos pela r. sentença recorrida. 

Precedentes. Desnecessidade de prequestionamento. Recurso improvido. 

(TJ-SP - APL: 00001096320158260042 SP 0000109-63.2015.8.26.0042, 

Relator: Bonilha Filho, Data de Julgamento: 23/03/2017, 26ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2017).”. (Destaquei). No que 

concerne à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, o prejuízo suportado pelas Reclamantes está 

intimamente concatenado ao ato ilícito praticado pelo 1º Réu, o qual, nesta 

lide, revela-se incontestável. Quanto ao valor da indenização em danos 

morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao 

princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente 

simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, 

também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

Visando resguardar os fundamentos acima, segue colacionada uma 

jurisprudência do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

- DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR - RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O valor da indenização por danos 

morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída 

ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição 

social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, 

também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da 

proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000181439274001 MG, Relator: Claret 

de Moraes, Data de Julgamento: 10/02/2019).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações acima mencionadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, a fim de evitar o 

locupletamento indevido das Reclamantes, entendo como justa e adequada 

a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

para cada uma das Autoras. - Do dano material: No que se refere à 

pretensão das Reclamantes em serem indenizadas a título de danos 

materiais, entendo que a mesma igualmente comporta acolhimento, no 

entanto, com algumas ressalvas. Reza o artigo 944 do Código Civil que: 

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”. De forma 

diversa do que ocorre com o dano moral, o abalo patrimonial não se 

presume, exigindo-se do ofendido a efetiva comprovação do prejuízo 

experimentado. Nesse sentido, segue colacionada uma decisão oriunda do 

TJSC: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

E MATERIAIS. FURTO PERPETRADO POR TERCEIRO NAS DEPENDÊNCIAS 

DO HOTEL ONDE ESTAVAM HOSPEDADOS OS SUPLICANTES. SENTENÇA 

DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES. 

PRETENDIDA A RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA REQUERIDA POR 

NÃO TER ASSEGURADO A VIGILÂNCIA NECESSÁRIA PARA IMPEDIR A 

SUBTRAÇÃO DOS PERTENCES DE SUA PROPRIEDADE. INACOLHIMENTO. 

DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DEMONSTRANDO A POSSE 

DE VULTOSA QUANTIA NO QUARTO OCUPADO PELOS SUPLICANTES. 

RESSARCIMENTO INDEVIDO. O dano material não se presume, 

exigindo-se, para que seja passível de reparação, a comprovação do 

efetivo prejuízo experimentado (...). (TJ-SC - AC: 00234708520088240018 

Chapecó 0023470-85.2008.8.24.0018, Relator: José Agenor de Aragão, 

Data de Julgamento: 12/07/2018, 2ª Câmara de Enfrentamento de 

Acervos).”. (Destaquei). Segundo consta da narrativa inaugural, a 2ª 

Reclamante (Elizabete) teve furtado um aparelho celular da marca 

Samsung, modelo Galaxy J5, avaliado em aproximadamente R$ 949,00 

(novecentos e quarenta e nove reais). A meu ver, não subsistem motivos 

para duvidar do prejuízo suportado pela 2ª Autora, pois, considerando que 

o 1º Reclamado não foi diligente em conservar uma cópia das filmagens 

das câmeras de segurança do hotel, bem como, o fato do mencionado 

celular ter sido devidamente relacionado no B.O. como sendo um dos itens 

furtados e, principalmente, o fato de ter sido apresentada uma nota fiscal 

do referido produto, entendo que assiste à 2ª Demandante o direito de 

obter o ressarcimento do valor outrora pago pelo aparelho, representado 

pela importância de R$ 949,00 (novecentos e quarenta e nove reais). Já 

no que tange à pessoa da 1ª Reclamante, verifica-se que a narrativa dos 

fatos indica que da mesma foram subtraídos vários pertences, dentre 

eles: documentos pessoais; R$ 2.000,00 em espécie; óculos; cartões 

bancários; mochila com roupas, hidratantes, perfumes, desodorantes, 

estojo de maquiagem e um celular da marca Motorolla. Oportuno registrar 

que a fixação do prejuízo material da 1ª Reclamante demanda uma maior 

cautela, pois, nem todos os pertences supostamente furtados foram 

informados à autoridade policial (à exemplo dos cartões bancários) e 

ainda, o único bem furtado que teve a sua nota fiscal devidamente 

apresentada foi o aparelho celular. Pois bem, conforme mencionado 

alhures, o prejuízo material não se presume. Logo, não tendo a 1ª 

Reclamante apresentado provas mínimas de que havia qualquer valor em 

espécie no quarto em que a mesma estava hospedada, tampouco que a 

mesma portava os produtos acima relacionados (com exceção do celular), 

entendo que lhe assiste o ressarcimento apenas do valor correspondente 

ao celular, representado por R$ 923,99 (novecentos e vinte e três reais e 

noventa e nove centavos). No que se refere ao prejuízo material (R$ 

12.162,00) proveniente da utilização dos cartões bancários 

(transferências/saques), entendo que o direito não milita em prol da 1ª 

Demandante. Além de a 1ª Reclamante não ter informado a autoridade 

policial que seus cartões haviam sido furtados (o que, por si só, 

compromete a verossimilhança da consideração inaugural), extrai-se do 

documento anexo ao Id. nº 19588452 que o protocolo de contestação de 

valores somente foi formalizado perante a instituição financeira após 05 

dias da ocorrência dos fatos, o que, no mínimo, demonstra uma absoluta 

falta de cautela por parte da consumidora. Ademais, ainda que os cartões 

tenham sido realmente furtados na data de 15/03/2019, convém alvitrar à 

1ª Reclamante que, segundo pacífico posicionamento jurisprudencial, o 

dever de guarda e sigilo da senha é justamente do titular do plástico, 

motivo pelo qual, com fulcro no artigo 14, § 3º, II, do CDC, entendo que não 

há como responsabilizar o 1º Reclamado. A fim de respaldar a 

fundamentação supracitada, segue abaixo uma decisão proveniente do 

TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - FURTO DE CARTÃO 

DE CRÉDITO - SAQUES E EMPRÉSTIMOS - GUARDA E SIGILO DA SENHA - 

DEVER DO TITULAR - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS. A guarda do cartão bancário e o sigilo da senha são de 

responsabilidade do titular do cartão, tendo em vista serem pessoais e 

intransferíveis. Não observados referidos deveres, o consumidor 

responde pelo uso indevido do cartão por terceiros. Precedentes do e. 

STJ e da 10ª Câmara Cível. Os ônus sucumbenciais devem ser suportados 

em sua integralidade pela parte sucumbente. Recurso provido. (TJ-MG - 

AC: 10405180009780001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de 

Julgamento: 29/10/2019, Data de Publicação: 08/11/2019).”. (Destaquei). 

Dispositivo: Diante de todo o exposto, acolho a preliminar arguida para fins 

de reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam da 2ª Ré e, com respaldo 

no artigo 485, VI, do CPC/2015, no tocante à pessoa da mesma, JULGAR 

O PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. No tocante ao 

mérito da lide, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c 

artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida para: - CONDENAR o 1º Reclamado ao pagamento de 

uma indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

para cada Reclamante, o qual deverá ser corrigido monetariamente e 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar 

desta sentença, data na qual o dano foi aferido e ganhou expressão 
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monetária em valor já atualizado; - CONDENAR o 1º Reclamado ao 

pagamento de uma indenização por danos materiais à 1ª Reclamante no 

valor de R$ 923,99 (novecentos e vinte e três reais e noventa e nove 

centavos), a ser corrigido pelo índice INPC, bem como, com incidência de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir do 

efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a data de ocorrência do furto 

(15/03/2019); - CONDENAR o 1º Reclamado ao pagamento de uma 

indenização por danos materiais à 2ª Reclamante no valor de R$ 949,00 

(novecentos e quarenta e nove reais), a ser corrigido pelo índice INPC, 

bem como, com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

ambos contados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a 

data de ocorrência do furto (15/03/2019). Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação do MM. Juiz Togado. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste-MT, 25 de março de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003366-09.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE ALVES BARCELOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ CARLOS DAGUI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1003366-09.2018.8.11.0037 Reclamante: Carlos José Alves 

Barcelos Reclamada: José Carlos Dagui Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Das 

Preliminares As preliminares arguidas pela Reclamada não têm o condão 

de obstar o julgamento da causa. Por este motivo rejeito as preliminares. 

Mérito. Aduz a parte requerente que fez o motor com a parte Requerida e 

que 45 dias depois o veículo veio a fundir o motor. Afirma que procurou a 

parte Requerida para ser ressarcido dos prejuízos materiais, contudo não 

logrou êxito. Assim, requer a condenação da parte Requerida para 

pagamento do valor gasto para retífica do motor. A parte requerida alega 

em sede de contestação que o serviço realizado em Dezembro de 2017 foi 

apenas de troca do cabeçote e que foi orientado a parte Requerente a 

procurar um eletricista para verificar o motivo pelo qual não estava 

acendendo no painel a luz que indica o aquecimento do motor. Afirma, que 

o motor ter fundido não se deve a montagem da peça, mas sim da falta de 

água, fator que não possui relação com o serviço realizado. Assim, requer 

a improcedência dos pedidos. A impugnação à contestação foi 

apresentada, rebatendo os pontos da contestação e reiterando o pedido 

inicial. Pelo contexto dos autos, denota-se que embora a parte Requerente 

afirme que foi feito a retífica integral do motor 45 dias antes deste ter 

fundido, entretanto não houve a apresentação do recibo que comprove a 

realização deste serviço. A parte Requerida por sua vez afirma que foi 

apenas trocada uma peça, sendo que o fato de ter fundido o motor por 

falta de água não possui nenhuma relação com a substituição da peça. 

Ressalto ainda que a parte Requerente não apresentou qualquer 

documento que comprovasse que efetivou os devidos reparos no veículo, 

bem como checou se este apresentava algum outro problema que poderia 

levar a falta de água que ocasionou o superaquecimento do motor, 

fazendo com que este fundisse. Assim entendo que restou controverso 

se houve a efetiva retífica integral do motor, bem como se o veículo se 

encontrava com todas as demais peças reparadas, para que não 

ocorresse a falta de água no motor e, por consequência, que este 

fundisse. Pelo exposto, não há nos autos efetiva comprovação de que a 

parte Requerente tomou os cuidados necessários para que o veículo não 

fundisse novamente. Em que pese haja a inversão do ônus da prova 

devido à relação consumerista aqui estabelecida, tenho que a parte 

Requerente, caso quisesse comprovar os fatos, poderia tê-lo feito. A 

consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso 

I, do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras 

alegações são insuficientes à produção de provas. Pelo exposto, nos 

termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Transitada em Julgado, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste-MT, 25 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006062-81.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA DOS SANTOS FREITAS BUSCARIOLLY (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE PAULA ALMEIDA OAB - MT22220/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROCESSO Nº: 1006062-81.2019.8.11.0037 PARTE AUTORA: ANA 

CLAUDIA DOS SANTOS FREITAS BUSCARIOLLY PARTE RÉ: 

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de ação declaratória por 

inexistência de débito e indenização por danos morais. Relatou a parte 

autora que ficou surpresa com inscrição indevida em seu nome nos 

serviços de proteção ao crédito, alegou desconhecer o débito e sustentou 

que não tem relação jurídica com a requerida. Nos pedidos, requereu a 

declaração da inexistência do débito, o cancelamento da inscrição e a 

reparação por danos morais. A parte ré refutou os termos relatados na 

inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos. É a síntese dos fatos, 

dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTOS Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento do juízo, logo oportuno se faz o julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito Insta assentar 

que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, 

tendo em vista que a parte autora é destinatária final da prestação do 

serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, 

enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 

8.078/90. No caso, constata-se que não foi provada a legitimidade da 

inscrição, já que não há nos autos qualquer prova hábil capaz de atestar à 

legítima existência do débito. Compete a ré apresentar cópia do contrato, 

devidamente assinado, carreado de cópia de documentos pessoais da 

parte autora, ou, considerando eventual hipótese de oferta de serviços 

através de canais de atendimento ao cliente, mediante apresentação de 

gravação. Pelo exposto, verifica-se que a parte ré não conseguiu se 

desincumbir do ônus probatório, pois a esta compete provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, é incumbência 

da empresa responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma 

incontestável sua origem, o que não logrou fazer. Sendo assim, a retirada 

do nome da parte autora das empresas de restrição ao crédito é medida 

que se impõe. Dessa forma, reconheço a existência do dano moral, pois a 

parte ré compete o ônus de zelar pela veracidade dos dados daqueles 

que com ela contratam, de modo a obstar equívocos e fraudes, visto que a 

contratação dos serviços oferecidos pela empresa ré envolve um risco 

inerente à atividade, mas que poderia ser reduzido, caso adotasse 

procedimentos de conferência de dados e documentos mais rigorosos. 

Portanto, manifesta a inscrição indevida é cabível a reparação por danos 

morais, destaco, ainda, que a reparação por danos morais, incide a 

responsabilidade objetiva a qual independe a aferição de dolo ou culpa. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”. A indevida 

inserção do nome do consumidor nos cadastros e órgãos de restrição ao 
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crédito configura dano moral in re ipsa, ademais o referido comportamento 

ultrapassa o mero aborrecimento, já que causa ofensa ao nome, honra e 

boa fama do consumidor, direito da personalidade com proteção 

fundamental no ordenamento jurídico. O Art. 927, assim assevera: “aquele 

que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. No 

mesmo trilhar o parágrafo único do referido dispositivo anuncia: “haverá 

obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 

especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida 

pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de 

outrem.”. Nesses casos, o dano moral prescinde de prova, basta o mero 

acontecimento dos fatos e nexo de causalidade entre a conduta e o dano, 

não há a obrigatoriedade da presença de sentimentos negativos como dor 

ou sofrimento, eventuais mudanças no estado de alma do lesado 

decorrente do dano moral não constituem o próprio dano, são apenas 

efeitos ou resultados do dano. Quanto ao valor da reparação em danos 

morais, o arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, 

leva-se em consideração as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, 

nesse sentindo é a jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento em 

danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - 

Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito 

nosso). É a fundamentação. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO PELA 

PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo 

o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC, para: 1) declarar a inexistência do débito discutido nesta ação; 2) 

determinar que a parte ré efetue o cancelamento das restrições impostas 

no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes; 3) condenar a ré 

no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), à título de reparação em dano 

moral, com correção monetária, indexada pelo INPC, e juros simples de 

mora de 1%, ao mês, ambos contar desta sentença, data na qual o dano 

foi aferido e ganhou expressão monetária em valor já atualizado. 4) 

conceder à parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual 

recurso; Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 

55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douto Juiz de 

Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e 

registrado. Intimem-se. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Transitada em 

julgado, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste-MT, 25 

de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005602-94.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA ROCHA GALVAO RANGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

CAROLINE STATES NIEBISCH OAB - MT24161/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROCESSO Nº: 1005602-94.2019.8.11.0037 PARTE AUTORA: ANDRESSA 

ROCHA GALVAO RANGEL PARTE RÉ:PERNAMBUCANAS FINANCIADORA 

S/A CRED FIN E INVESTIMENTO SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS 

Trata-se de ação declaratória por inexistência de débito e indenização por 

danos morais. Relatou a parte autora que ficou surpresa com inscrição 

indevida em seu nome nos serviços de proteção ao crédito, alegou 

desconhecer o débito e negou a relação jurídica. Nos pedidos, requereu a 

declaração da inexistência do débito, o cancelamento da inscrição e a 

reparação por danos morais. Na contestação, a parte ré alegou foi vítima 

de fraude, que terceiros teriam se passado pela autora, por fim, pugnou 

pela improcedência dos pedidos. É a síntese dos fatos, dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS 

Registra-se que a prova documental é suficiente para formar 

convencimento do juízo, logo oportuno se faz o julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito Insta assentar que o 

presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em 

vista que a parte autora é destinatária final da prestação do serviço, 

enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, 

enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 

8.078/90. No caso, a requerida não defendeu a legitimidade da inscrição, 

conclui que o débito inscrito decorreu de possível fraude. Sendo assim, a 

retirada do nome da parte autora das empresas de restrição ao crédito é 

medida que se impõe. Dessa forma, reconheço a existência do dano 

moral, pois a parte ré compete o ônus de zelar pela veracidade dos dados 

daqueles que com ela contratam, de modo a obstar equívocos e fraudes, 

visto que a contratação dos serviços oferecidos pela empresa ré envolve 

um risco inerente à atividade, mas que poderia ser reduzido, caso 

adotasse procedimentos de conferência de dados e documentos mais 

rigorosos. Salienta-se que Código de Defesa do Consumidor adotou a 

Teoria do Risco do Empreendimento, consagrando-a para a prestação de 

serviços, segunda a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma 

atividade no campo de fornecimento de bens e serviços tem o dever de 

responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, 

independentemente de culpa. Portanto, manifesta a inscrição indevida é 

cabível a reparação por danos morais, destaco, ainda, que a reparação 

por danos morais, incide a responsabilidade objetiva a qual independe a 

aferição de dolo ou culpa. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.”. A indevida inserção do nome do consumidor nos 

cadastros e órgãos de restrição ao crédito configura dano moral in re 

ipsa, ademais o referido comportamento ultrapassa o mero aborrecimento, 

já que causa ofensa ao nome, honra e boa fama do consumidor, direito da 

personalidade com proteção fundamental no ordenamento jurídico. O Art. 

927, assim assevera: “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. No mesmo trilhar o parágrafo único do referido 

dispositivo anuncia: “haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando 

a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem.”. Nesses casos, o dano moral 

prescinde de prova, basta o mero acontecimento dos fatos e nexo de 

causalidade entre a conduta e o dano, não há a obrigatoriedade da 

presença de sentimentos negativos como dor ou sofrimento, eventuais 

mudanças no estado de alma do lesado decorrente do dano moral não 

constituem o próprio dano, são apenas efeitos ou resultados do dano. 

Quanto ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera 

as circunstâncias do caso concreto, leva-se em consideração as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor, nesse sentindo é a 

jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento em danos morais deve levar 

em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. 

MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito nosso). É a 

fundamentação. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO PELA PARCIAL 

PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC, para: 1) declarar a inexistência do débito discutido nesta ação; 2) 

determinar que a parte ré efetue o cancelamento das restrições impostas 

no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes; 3) condenar a ré 

a reparação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

com correção monetária, indexada pelo INPC, e juros simples de mora de 
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1%, ao mês, ambos contar desta sentença, data na qual o dano foi aferido 

e ganhou expressão monetária em valor já atualizado. 4) conceder à parte 

autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso; Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual submeto, 

conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. 

Várzea Grande - MT. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Transitada em 

julgado, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste-MT, 25 

de março de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002979-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO SANGALLI SMANIOTTO (REQUERENTE)

LAIS DA SILVA SANTOS SMANIOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (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):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1002979-91.2018.8.11.0037 Reclamante: Roberto Sangalli 

Smaniotto Reclamante: Lais da Silva Santos Smaniotto Reclamada: 

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Mérito. Pleiteiam as partes requerentes indenização por 

danos materiais morais, visto que receberam uma fatura com consumo 

superior ao consumo médio, motivo pelo qual abriram reclamação junto a 

parte Requerida, tendo esta retirado o seu medidor em 05.04.2018. Alegam 

que depois da retirada a parte Requerida ficou de retornar para colocar o 

novo padrão, contudo não retornou, o que fez com que fizessem diversas 

reclamações, tendo inclusive de gastar com hospedagem e aquisição de 

um ar condicionado usado para colocar na residência da avó, para que 

pudessem permanecer no período. Ressalta que o serviço foi 

restabelecido apenas 05 (cinco) dias depois, assim devido as privações 

decorrentes da falta de energia, pleiteia indenização por danos morais e 

danos materiais para ressarcimento do prejuízo decorrente da demora na 

religação da energia. A parte requerida, no mérito contesta alegando que o 

padrão não se encontrava de acordo com as normas técnicas, sendo, 

portanto, culpa exclusiva dos Requerentes a não religação da energia, 

bem como que não houve a comprovação dos danos materiais, motivo 

pelo qual alega que inexiste ilícito e dever de indenizar, devendo, por 

consequência, serem julgados improcedentes os pedidos iniciais. A parte 

Requerente impugna a contestação rebatendo todos os pontos da 

contestação da parte Requerida. Em análise aos documentos dos autos 

constato que, embora a parte Requerida afirme que o padrão não estava 

de acordo com as normas técnicas esta não apresentou nenhuma 

notificação precedente ao fato para evitar que as parte requerentes 

permanecessem sem energia por tão longo período. Destaca-se que a 

parte Requerida, além de retirar o relógio e deixar as partes Requerentes 

sem energia, ainda quebrou o muro deixando-os expostos, sem qualquer 

notificação prévia para regularização de qualquer irregularidade. De modo 

diferente do alegado na defesa denoto que as partes Requerentes 

comprovaram efetivamente que permaneceram sem energia por 05 (cinco) 

dias, bem como tiveram que despender de valores para garantir o mínimo 

de conforto para toda a família, fato este que não se encontrava previsto. 

Assim, resta evidente que houve a falha na prestação de serviços, ao 

deixar de fornecer energia e demorar para efetivar a religação. Como 

destacado a parte Requerida não apresentou nenhuma comprovação de 

que notificou as partes Requerentes sobre a irregularidade, antes da 

retirada do relógio e deixá-los sem energia. Assim, o que se constata 

compulsando os autos é que, resta razão as partes Reclamantes. Frisa-se 

que em se tratando de relação de consumo e havendo solicitação de 

solução do problema administrativamente, é incumbência da empresa 

responsável demonstrar de forma incontestável o seu atendimento ou a 

incapacidade de fazê-lo, o que não logrou fazer. Portanto, resta evidente 

a falha na prestação de serviços. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que as partes requerentes solicitaram a solução do problema, contudo 

demoraram para obter a solução. A prova do reflexo patrimonial do 

prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral se configura pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. Quanto ao valor da indenização em danos 

morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao 

princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente 

simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, 

também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. A 

propósito, trago precedente da nossa e. Turma Recursal: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO 

DE ENERGIA. PROTOCOLOS NÃO CONTESTADOS. IMPUGNAÇÃO AO 

PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PRELIMINARES DE DESERÇÃO E DE 

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS. DANO MORAL 

CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Uma vez concedido 

o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe ao 

impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao 

benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a parte recorrente 

possui condições de arcar com as despesas processuais, deve 

prevalecer a presunção de pobreza invocada e acolhida. A energia 

elétrica é considerada, nos dias atuais, um bem essencial e a suspensão 

no fornecimento provoca dano moral ipso facto, pois o abalo psíquico 

supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro. Concessionária de 

energia que impugnou os protocolos de atendimento indicados pelo 

consumidor na petição inicial. Recurso parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 757344920158110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 11/10/2016, Publicado no DJE 

11/10/2016) (grifo nosso). Feitas as ponderações supra, considero 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), para cada reclamante, em virtude da suspensão da energia 

elétrica por 05 (cinco) dias. Da mesma forma faz jus as partes 

Requerentes ao ressarcimento dos danos materiais sofridos, em 

decorrência da falha na prestação de serviço da parte Requerida, no valor 

de R$ 1.344,00 (um mil, trezentos e quarenta e quatro reais), conforme 

comprovado no ID 13123843. Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso 

I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

deduzida para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização 

por danos morais às partes requerentes no valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), para cada reclamante, corrigidos monetariamente pelo INPC e 

acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, ambos 

calculado desde a prolação desta sentença, bem como condeno a parte 

Requerida ao pagamento do valor de R$ 1.344,00 (um mil, trezentos e 

quarenta e quatro reais), referente aos danos materiais, que deverão ser 

corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde o desembolso e 

acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a 

partir da citação – 03.07.2018 – por se tratar de responsabilidade 

contratual. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 

e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, execute-se na forma da 

Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e 

REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais 

formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz 

de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro 

Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 
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CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007253-64.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1007253-64.2019.811.0037 Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Requeridos: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE e ÁGUAS DE PRIMAVERA S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO em desfavor do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e ÁGUAS 

DE PRIMAVERA S/A, visando obter, entre outros pedidos, a reparação 

pelo dano ambiental - Id. 27228431. No Id. 27533403, foi determinado que o 

órgão ministerial emendasse à inicial para adequação do pedido, sob pena 

de indeferimento. Transcorrido o prazo para manifestação, vieram os 

autos conclusos. Os arts. 319 e 321, do Código de Processo Civil assim 

dispõem: Art. 319. A petição inicial indicará: IV - o pedido com as suas 

especificações; Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Do dispositivo. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, 

razão pela qual OPINO pela EXTINÇÃO do feito sem julgamento mérito, nos 

termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, submeto o presente projeto à homologação deste juízo para 

que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95. 

Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em 

julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, depois das 

baixas necessárias. Serve a presente como carta precatória, carta, 

mandado de intimação, ofício, conforme dados constantes nos autos. 

Primavera do Leste/MT, 25 de março de 2020. Diogo Trindade Ribeiro Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste/MT, 25 de março de 

2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000610-90.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1000610-90.2019.811.0037 Reclamante: CLELIA MARIA DE PAIVA 

MARTINS Reclamada: B2W COMPANHIA DIGITAL PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 

9.099/1995. FUNDAMENTO. DECIDO. O processo está suficientemente 

instruído, prescindindo-se de outras provas para o julgamento. Diante 

disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos princípios da 

celeridade e da economia processual, bem como no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Breve síntese processual. Trata-se de Ação 

Declaratória de Pagamento c/c. Indenização por Danos Morais e Materiais 

proposta por CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS em desfavor da B2W 

COMPANHIA DIGITAL (Id. 17895080). A audiência de conciliação restou 

inexitosa (Id. 20632344), tendo a parte Reclamada apresentado 

contestação no Id. 20510378/20510592. A parte Reclamante apresentou 

impugnação no Id. 20803891, sendo que vieram os autos conclusos. 

Relação de Consumo. O caso em apreço retrata nítida relação de 

consumo. Portanto, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. 

Preliminar. A parte Reclamada alega sua ilegitimidade para figurar no polo 

passivo da demanda, por ser apenas uma plataforma de comparação de 

preços, a qual permite publicação de anúncios e vendas de produtos por 

terceiros à consumidores-usuários do serviço. Argumenta, que o produto 

foi vendido pela empresa DOCE PRESENÇA BELEZA E SAÚDE, razão pela 

qual não possui responsabilidade por eventuais problemas apresentados. 

No entanto, em que pese tais alegações, imperioso ressaltar que o Código 

de Defesa do Consumidor responsabiliza solidariamente toda a cadeia de 

fornecedores, nos termos do art. 18. Na hipótese dos autos, o site 

americanas.com atua como verdadeiro intermediário, permitindo a 

interação do consumidor com outros fornecedores, facilitando o comércio 

eletrônico de produtos, assim como gerenciando pagamentos, condutas 

estas que se inserem na cadeia de consumo. Assim, entendo ser parte 

legitima para figurar no polo passivo da demanda, pelo que afasto a 

preliminar levantada. A propósito, a jurisprudência confirma esse 

entendimento: CONSUMIDOR. COMÉRCIO ELETRÔNICO. PRODUTOS 

FALSIFICADOS. A atividade de operação de plataforma de comércio 

eletrônico, com intermediação e interface entre vendedor e comprador, 

bem como com o gerenciamento dos pagamentos, consiste em serviço 

inserido na cadeia de consumo. Caracteriza falha do serviço a ausência 

de adoção de providências para apuração, suspensão e cancelamento de 

atividades mantidas na plataforma de comércio digital por lojista vendedor 

profissional que não emite nota fiscal e que entrega produtos falsificados. 

Ressarcimento devido. Danos morais bem fixados. Recurso inominado 

d e s p r o v i d o .  ( T J S P  -  A c ó r d ã o  R e c u r s o  I n o m i n a d o 

1001878-98.2016.8.26.0642, Relator(a): Des. Ayrton Vidolin Marques 

Junior, data de julgamento: 25/10/2018, data de publicação: 29/10/2018, 

Turma Recursal Cível e Criminal). (Grifei). Mérito. Relata a parte 

Reclamante que adquiriu 12 unidades do produto PHEBO AMAZÔNIA 

SPRAY (desodorante sem alumínio na composição), pelo valor de R$ 

47,78 (quarenta e sete reais e setenta e oito centavos). No entanto, 

apenas recebeu em sua residência uma unidade do produto. Aduz, que a 

própria Reclamada reconheceu que foi um erro na publicidade e que 

arbitrariamente cancelou a venda e restituiu o valor em vale compras na 

loja digital, sem respeitar o direito de escolha do consumidor. Afirma que 

sofreu danos morais em razão da falha na prestação de serviços, bem 

como pelo transtorno e aborrecimento suportado, razão pela qual pede 

indenização e devolução em dobro do valor pago. Por seu turno, em 

resumo, a parte Reclamada sustenta que não ocorreu dano, que a 

empresa já restituiu os valores com o vale compras e que inexiste ato 

ilícito praticado por ela. Pois bem. É notória a falha na prestação de 

serviços, pois a parte Reclamante não recebeu os produtos em sua 

residência conforme ofertado, apesar de devidamente pagos, sendo 

reconhecido pela Reclamada o erro nas informações contidas na oferta 

veiculada. Ademais, ao invés de disponibilizar o direito de escolha ao 

consumidor, realizou, arbitrariamente a restituição em vale compras. Por 

conseguinte, constato que a consumidora foi cobrada em quantia indevida, 

devendo ser restituído em dobro o valor pago, nos termos do art. 42, 

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, não há 

que se falar em “mero aborrecimento”, pois o consumidor, além de não 

receber os produtos que pagou, também não recebeu de volta seu 

dinheiro e ainda não foi atendido de forma adequada, gerando desgaste, 

desassossego, perda de tempo. A esse respeito: DIREITO DO 

CONSUMIDOR. COMÉRCIO ELETRÔNICO. ENTREGA DE PRODUTO 

DIFERENTE DO ADQUIRIDO. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL. 1 - Os 

danos materiais decorrem do descumprimento contratual, com entrega de 

produto (bicama) diverso daquele adquirido pela consumidora. A 

recorrente não nega tal fato e concordou com a restituição do ínfimo valor. 

2- O dano moral foi gerado pelo desgaste, perda de tempo e 
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desassossego decorrentes da recalcitrância da fornecedora em 

solucionar o problema, com a troca da mercadoria entregue 

indevidamente. O quantum fixado não tem nada de exorbitante e está 

abaixo da quantia que vem sendo aceita pela jurisprudência. 3- Recurso 

d e s p r o v i d o .  ( T J S P  -  A c ó r d ã o  R e c u r s o  I n o m i n a d o 

1014409-23.2017.8.26.0016, Relator(a): Des. Paulo César Batista dos 

Santos, data de julgamento: 30/09/2018, data de publicação: 30/09/2018, 

7ª Turma Cível). (Grifei). "consumidor – comércio eletrônico – comprador 

que pagou pelo produto mas não o recebeu – legitimidade de parte passiva 

da vendedora mantida – vendedora é responsável pela entrega do produto 

ainda que tenha atribuído o transporte a terceiro - direito de devolução do 

valor pago - dano moral caracterizado – valor que se mostra razoável e 

adequado e atende binômio punição-compensação – sentença mantida – 

recurso improvido" (TJSP - Acórdão Recurso Inominado 

0008109-04.2017.8.26.0003, Relator(a): Des. Claudia Marina Maimone 

Spagnuolo, data de julgamento: 20/03/2018, data de publicação: 

20/03/2018, 5ª Turma Recursal Cível Santo Amaro). (Grifei). Do dispositivo. 

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais para: a) condenar a 

parte Reclamada à repetição do indébito no montante de R$ 95,56 

(noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos), nos termos do art. 

42, parágrafo único, do CDC, acrescidos de correção monetária pelo 

índice INPC a partir do efetivo prejuízo (19/11/2018), de acordo com a 

Súmula 43, do STJ; e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação 

(05/04/2019), com fulcro no art. 405, do Código Civil. b) condenar ao 

pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC e juros de mora de 1% a.m., ambos incidentes a partir do 

arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi aferido e ganhou 

expressão monetária em valor já atualizado. Sem custas e honorários 

advocatícios, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Submeto 

o presente projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos 

legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95. Publicada e registrada 

eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em julgado, cumpra-se a 

sentença e arquive-se o processo, depois das baixas necessárias. Serve 

a presente como carta precatória, carta, mandado de intimação, ofício, 

conforme dados constantes nos autos. Primavera do Leste/MT, 25 de 

março de 2020. Diogo Trindade Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da 

sentença. Primavera do Leste/MT, 25 de março de 2020. EVINER VALÉRIO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001985-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANESIA MIRELLY CALDEIRA (REQUERENTE)

ENIO DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO JOAQUIM QUINEBRE OAB - MT0012196S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA COPETTI OAB - MT0015746A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1001985-63.2018.8.11.0037 Reclamante: Enio da Silva 

Pereira Reclamante: Vanessa Mirelly Caldeira Reclamada: Morro da Mesa 

Concessionária S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e Decido. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito. Alegam as 

partes Requerentes que colidiram com um cachorro quando estavam indo 

de Primavera do Leste à Rondonópolis/MT, na rodovia concedida à parte 

Requerida. Afirma ainda que tentou solucionar administrativamente o 

prejuízo material, todavia a parte Requerida se negou a adimplir. Aduz ao 

final que teve prejuízos materiais e o aborrecimento lhe gerou danos 

morais. A parte Requerida em sua contestação alega que a parte 

Requerente não comprovou que realmente havia um animal na pista e que 

não havia sequer sinais de frenagem. Afirma ainda que a responsabilidade 

pelo animal é de seu proprietário e não da concessionária, assim não há 

qualquer responsabilidade desta. Assim, requer a improcedência dos 

pedidos iniciais. A parte Requerente impugnou a contestação rebatendo 

todos os pontos da contestação e requerendo a procedência dos pedidos. 

Pelo que consta nos autos constato que a parte Requerente sofreu um 

acidente na rodovia, de responsabilidade da parte Requerida. A parte 

Requerida trouxe como fundamento de sua defesa a afirmação de que o 

animal não foi localizado, bem como não é de sua responsabilidade os 

danos ocasionados pelo animal. Embora as fotos não demonstrem o 

animal, é possível que este tenha sobrevivido ao fato e fugido do local. Por 

outro lado, o que se pode observar é que houve o fato naquele local, tanto 

que há vazamento de água na foto, devido a perfuração do reservatório 

de água do limpador de para-brisa, trocado conforme orçamento e recibo 

de ID 12529142 e 12529145. Ademais é dever da concessionária sinalizar 

no local a possibilidade de animais ingressarem na pista, para evitar que 

acidentes como este pudessem ocorrer. Friso que não houve a 

comprovação pela concessionária de que havia a sinalização de que 

animais transitam na pista, a fim de que os motoristas que ali trafegam que 

redobrem a sua atenção a fim de que acidentes aconteçam. A 

responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos 

termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Assim a responsabilidade 

alegada deve estar pautada em ato omissivo, para assim apurar a 

responsabilidade da prestadora de serviço público, por observância à 

teoria da culpa do serviço público (faute du service). Desta maneira 

entendo que a concessionária possui o dever de assegurar as devidas 

condições de trafegabilidade, fato este que não comprovou. Desta mesma 

é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, abaixo destacada: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS A VIATURA POLICIAL QUE 

TRAFEGAVA EM RODOVIA MANTIDA POR CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE 

ANIMAL NA PISTA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. 

INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. 

INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIZAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. (AgRg no Ag 1067391/SP, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 

17/06/2010) Como se denota dos comprovantes de pagamento a parte 

Requerente despendeu o montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 

reais) para o conserto do veículo, que deve ser ressarcido. Quanto ao 

dano moral convém destacar que as partes Requerentes não 

comprovaram nenhum fato que tenha afetado a sua honra, sendo que 

meras alegações não são suficientes para caracterizar o dever de 

indenizar. Feita estas ponderações, rejeito o pedido de dano moral, bem 

como reconheço como devido a título de dano material o montante pago 

pela parte Requerente de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para 

condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos 

materiais no valor R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), valor este que 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do 

desembolso (10.10.2017) e acrescido de juros simples de 1% (um por 

cento) ao mês, contados a partir da citação – 26.06.2018. Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). 

Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001346-45.2018.8.11.0037
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ADRIANO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL OAB - MT14341-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

MARA NICELY DA SILVA - EPP (REQUERIDO)

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

PIVA & FADANELLI LTDA - ME (REQUERIDO)
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ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT10917-A (ADVOGADO(A))

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA OAB - SP0138190A 

(ADVOGADO(A))

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

UNIVAR PIVA FADANELLI OAB - MT26474-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1001346-45.2018.811.0037 Reclamante: ADRIANO ANTONIO DA SILVA 

Reclamadas: VIVO S/A; OMNI FINANCEIRA S/A; PIVA E FADANELLI LTDA. 

– ME; e MARA NICELY DA SILVA – EPP. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

FUNDAMENTO. DECIDO. O processo está suficientemente instruído, 

prescindindo-se de outras provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o 

antecipadamente, com fundamento nos princípios da celeridade e da 

economia processual, bem como no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Breve síntese processual. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c. Pedido de Tutela Antecipada e Indenização 

por Danos Morais proposta por ADRIANO ANTONIO DA SILVA em 

desfavor de VIVO S/A; OMNI FINANCEIRA S/A; PIVA E FADANELLI LTDA. 

– ME; e MARA NICELY DA SILVA – EPP (Id. 12129961). Não foi concedida 

tutela antecipada (Id. 12499980). Audiência de conciliação restou inexitosa 

(Id. 17520843), tendo as partes Reclamadas apresentado contestação no 

Id. 17610062, Id. 17632892, Id. 17672565 e Id. 17691715, respectivamente. 

Não sendo impugnadas as contestações pela parte Reclamante, vieram os 

autos conclusos. Relação de Consumo. O caso em apreço retrata nítida 

relação de consumo. Portanto, aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor. Inversão do Ônus da Prova. Diante da alegação de suposta 

fraude, sendo pleiteada a declaração de inexistência de débitos, torna-se 

necessária inversão do ônus da prova em favor da parte Reclamante, nos 

termos do art. 6°, VI, do Código de Defesa do Consumidor, pois incabível 

exigir prova da negativa de fato. Preliminares. A parte reclamada 

Telefônica Brasil S/A (VIVO S/A) alega a necessidade apresentação de 

extrato emitido no SPC/SERASA para comprovar a veracidade das 

informações acerca da negativação, sob pena de indeferimento da inicial. 

No entanto, vejo que foi apresentado documento equivalente que 

demonstra a existência de negativação. Ademais, as informações 

apresentadas no documento emitido pela parte Reclamante coincidem com 

as informações prestadas pelas partes Reclamadas, pelo que afasto a 

preliminar. Afasto também a preliminar aduzida pela reclamada PIVA & 

FADANELLI, pois, em princípio, foram deduzidos os fatos, fundamentos e 

pedidos, como prescreve a norma processual. Mérito. Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte Reclamante pleiteia a declaração da 

inexistência de débitos que foram objetos de negativação pelas 

Reclamadas e indenização por danos morais. Débitos – OMNI S/A. A parte 

Reclamante se opõe ao débito no valor de R$ 2.094,26 (dois mil e noventa 

e quatro reais e vinte e seis centavos), vencido em 14/05/2015, objeto de 

negativação na data de 01/07/2016. Argumenta que teve sua carteira 

furtada e que provavelmente seu nome foi utilizado por estelionatários 

para aplicar golpes nas empresas. A empresa Reclamada esclarece que o 

débito negativado foi oriundo de cessão de crédito feita pelo banco Caixa 

Econômica Federal, instituição na qual o Reclamante era correntista e 

devia parcelas de crédito pessoal. Para comprovar o alegado, anexou 

Termo de Cessão de Crédito (Id. 17610065 e Id. 17610067), Notificação 

Extrajudicial (Id. 17610070) e demais documentos que comprovam a 

origem do débito junto à Caixa Econômica e sua consequente cessão. 

Assim sendo, entendo comprovada a relação jurídica entre as partes e a 

legitimidade da cobrança dos débitos, não existindo fundamento legal para 

se impor qualquer condenação à Reclamada. Débitos – MARIA NICELY DA 

SILVA EPP. Na peça inaugural, foi dito pela parte Reclamante que 

desconhece os débitos de R$ 17,36 (dezessete reais e trinta e seis 

centavos), R$ 582,80 (quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta 

centavos), e R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), vencidas em 10/03/2015, 

objetos de negativação em 09/10/2016. A parte Reclamada pontua que é 

microempresa do comércio varejista de mercadorias em geral, com 

predominância de produtos alimentícios. Relata que o Reclamante realizava 

compras a prazo, porém não cumpriu com o pagamento, sendo emitidas 

notas promissórias (Id. 17632896). Explica, por fim, que o valor negativado 

corresponde às compras realizadas a prazo e não adimplidas. Da análise 

dos documentos apresentados, verifico que a parte Reclamada 

apresentou notas promissórias assinadas pela parte Reclamante, sendo 

que inexistem indícios de falsificação da assinatura, frente à nítida 

conformidade com as assinaturas da carteira de identidade e procuração. 

Portanto, também comprovada a relação jurídica entre as partes e a 

legitimidade da cobrança dos débitos. Débitos – Telefônica Brasil (VIVO 

S/A). Relata a parte Reclamante que desconhece o débito no valor de R$ 

129,75 (cento e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos), vencido 

em 06/01/2015, objeto de negativação em 16/05/2015. Pondera a parte 

Reclamada, que o Reclamante era titular de linha telefônica e que por esse 

motivo ocasionou a emissão de faturas mensais e a inclusão nos 

cadastros de proteção. Para comprovar o alegado, anexou contrato 

devidamente assinado, datado de 01 de setembro de 2014, cujo valor do 

plano era de R$ 31,90 (trinta e um reais e noventa centavos) – Id. 

17672567. Primeiramente, constato que a assinatura apresentada no 

contrato é claramente idêntica às assinaturas realizadas na carteira de 

identidade e procuração. Ademais, verifico que o valor cobrado 

corresponderia à aproximadamente quatro meses de inadimplência do 

plano desde à contratação, o que coincide exatamente com a data de 

vencimento do débito negativado (janeiro/2015). Assim, uma vez 

apresentado contrato assinado e esclarecido a origem dos débitos, o ônus 

da prova passou à parte Reclamante, que deveria comprovar o pagamento 

das faturas, porém se manteve inerte. Deste modo, comprovada a relação 

jurídica e a legitimidade da cobrança. Débitos - PIVA & FADANELLI. Por fim, 

a parte Reclamante sustenta desconhecer o débito de R$ 1.004,31 (mil e 

quatro reais e trinta e um centavos), vencido em 30/03/2016, objeto de 

negativação em 09/10/2016. Explica a parte Reclamada que costuma 

conceder créditos para compras em sua loja a fim de fidelizar clientes. 

Que a parte Reclamante efetuava diversas compras na loja, no entanto, 

não pagou alguns débitos, totalizando o valor objeto da negativação 

discutida. Para comprovar o alegado, apresentou documentos cadastrais 

do autor, bem como notas fiscais de compra assinadas pelo autor e 

planilha de débito, pugnando, em pedido contraposto, a condenação da 

parte Reclamante. De plano, ressalto que as assinaturas apresentadas 

nas notas fiscais são idênticas às do autor, não existindo indícios de 

falsificação. Ademais, embora não exista um contrato formal, a empresa 

anexou documentos cadastrais apresentados pela própria parte 

Reclamante, bem como notas fiscais assinadas por ele, o que presume a 

sua vontade de realizar as compras. Por outro lado, improcede o pedido 

contraposto, pela ausência de comprovação do valor exato dos débitos, já 

que as notas fiscais estão parcialmente ilegíveis. Do dispositivo. Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos autorais. Indefiro a gratuidade 

da Justiça para fins recursais, visto que o reclamante não comprovou 

insuficiência de recursos como exigido pela Constituição Federal. Sem 

custas e honorários advocatícios, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. Submeto o presente projeto à homologação deste juízo para 

que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95. 

Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em 

julgado, arquive-se o processo, depois das baixas necessárias. Primavera 

do Leste/MT, 25 de março de 2020. Diogo Trindade Ribeiro Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste/MT, 25 de março de 

2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003772-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003772-30.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: LUCIANO FRANCISCO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, A petição de ID. n° 27673680 requereu a extinção 

do processo tendo em vista que a parte exequente não tem interesse em 

indicar bens à penhora. Homologo a desistência da presente ação para os 

fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em 

consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios, por força da 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se, de 

imediato, com a devida baixa. Primavera do Leste/MT, 25 de março de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012526-41.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARA GUILLANDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012526-41.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: ALVARO MENEZES 

EXECUTADO: SONIA MARA GUILLANDE Vistos, Conforme se verifica dos 

autos, a parte exequente foi intimada para indicar bens à penhora e por 

sua vez, requer a inclusão da parte executada nos órgãos de cadastro de 

inadimplentes e a expedição de ofício à Receita Federal em busca de 

declaração de imposto de renda nos últimos 05(cinco) anos. É breve 

relato. Decido. Inicialmente, procedi buscas ao sistema INFOJUD em busca 

de Declaração de Imposto de Renda da parte executada, o que restou 

frustrado, pois não foi encontrado indícios de declaração nos últimos 

05(cinco) anos, conforme comprovante em anexo. INDEFIRO o 

encaminhamento do nome da parte executada nos órgãos de restrição ao 

crédito, por este juízo, porquanto, é incumbência da parte o 

encaminhamento, a inclusão e a exclusão do nome de seus devedores 

aos órgãos de proteção ao crédito. Dando segmento, nos termos do §4º, 

artigo 53, da Lei n°9.099/95, “não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo os 

documentos ao autor”. Foram realizadas várias diligências para 

localização de bens da parte executada, em especial, consultas via 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas se êxito. Assim, tendo sido 

esgotadas as diligências oficiais possíveis, na falta de bens penhoráveis, 

revela-se inócuo o prosseguimento da execução, que não pode ser 

prolongada indefinidamente, pois onera o Erário com a movimentação 

infrutífera do aparato judicial. Além disso, é ônus do credor a indicação de 

bens passíveis de penhora para a satisfação do crédito exequendo, 

inclusive a inclusão e a exclusão de seus devedores aos órgãos de 

proteção ao crédito, após ter em mãos a certidão de crédito e dívida, caso 

destes autos. A ratio legis do referido dispositivo legal é devido ao fato de 

que no Juizado Especial o exequente não arcar com custas e despesas 

processuais, nada impedindo que este proponha novo cumprimento de 

sentença se tiver conhecimento de novos bens. Diante do exposto, nos 

termos do artigo 53, §4º, da Lei n°9.099/95 c/c artigo 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução por 

ausência de bens penhoráveis. Isento de custas e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55, da Lei n°9.099/95. Transitada 

em julgado, arquive-se definitivamente os autos, com baixa. Primavera do 

Leste/MT, 25 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010142-08.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010142-08.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: CARLOS CESAR MAMUS 

EXECUTADO: OI S.A Vistos, Trata-se de impugnação ao cumprimento de 

sentença. A sentença condenou a executada ao pagamento do valor de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, 

corrigidos monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescido 

de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da data da sentença. A 

sentença foi homologada por este Juízo em data de 24/02/2017, Id. 

4839318. Após recurso da parte executada, manteve-se o valor da 

condenação em danos morais em R$4.000,00(...), Id. 19766638, 

condenando ainda a parte recorrente Oi S.A., em honorários advocatícios, 

estes fixados em R$1.000,00(mil reais). A exequente promoveu o 

cumprimento da sentença, apresentando o cálculo/planilha no valor de R$ 

6.633,95 (...), conforme se infere do Id. 22938617. A devedora apresentou 

impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando que há excesso 

de execução pois a exequente apresentou seus cálculos com fator de 

atualização e correção de forma indevida, já que em razão da 

recuperação judicial, deve-se observar os critérios de aplicação dos juros 

de mora e correção monetária que só incidem até 20/06/2016. Afirma que 

o valor correto da execução totaliza o montante de R$ 5.000,00 (...), 

perfazendo uma diferença de R$ 1.633,95 (...). É o breve relato. Decido. 

Compulsando detidamente os autos, verifico que merecem prosperar as 

alegações da parte executada, tendo em vista os recentes julgados 

pacificando a matéria quanto aos créditos em discussão. Pois bem. De 

acordo com o art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, o crédito deve ser 

atualizado até a data em que proferida a sentença que declarou a falência 

da empresa ou do pedido de recuperação judicial, in verbis: Art. 9º A 

habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7º, § 1º, 

desta Lei deverá conter: (...) II – o valor do crédito, atualizado até a data 

da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua 

origem e classificação; (...)” Da mesma forma, o art. 49, §2º, da legislação 

supracitada dispõe que todas as obrigações contraídas anteriormente à 

recuperação judicial estarão atreladas às condições contratadas e 

definidas em lei, inclusive no que tange aos encargos. Acerca do tema, 

vejamos o magistério do professor Paulo F. C. Salles de Toledo em sua 

obra, Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência: “No 

inciso II, lê-se que o valor do crédito deve estar “atualizado até a data da 

decretação da falência ou do pedido de recuperação extrajudicial”. Quer 

isto dizer que essas são as datas a serem consideradas, a fim de que 

todos os credores possam receber um tratamento equânime. Desse modo, 

um crédito vencido há mais tempo, mas ainda exigível, é considerado pelo 

seu valor presente, equiparando-se, sob este prisma, àquele cujo 

vencimento coincidiu com a falência ou com o ajuizamento da recuperação 

judicial. Em reforço dessa observação, cumpre lembrar que o decreto de 

falência “determina o vencimento antecipado as dívidas do devedor e dos 

sócios ilimitada e solidariamente responsáveis, com o abatimento 

proporcional dos juros.” Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de 

Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. ATUALIZAÇÃO. TRATAMENTO 

IGUALITÁRIO. NOVAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO. DATA DO PEDIDO DA 

RECUPERAÇÃO. 1. Ação de recuperação judicial da qual foi extraído o 

recurso especial, interposto em 21/08/2014 e atribuído ao gabinete em 

25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é decidir se há 

violação da coisa julgada na decisão de habilitação de crédito que limita a 

incidência de juros de mora e correção monetária, delineados em sentença 

condenatória por reparação civil, até a data do pedido de recuperação 
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judicial. 3. Em habilitação de créditos, aceitar a incidência de juros de mora 

e correção monetária em data posterior ao pedido da recuperação judicial 

implica negativa de vigência ao art. 9º, II, da LRF. 4. O plano de 

recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e 

obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos. Assim, todos os 

créditos devem ser atualizados até a data do pedido de recuperação 

judicial, sem que isso represente violação da coisa julgada, pois a 

execução seguirá as condições pactuadas na novação e não na 

obrigação extinta, sempre respeitando-se o tratamento igualitário entre os 

credores. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1662793 / SP, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 

14/08/2017) (grifei). Nessa toada, o acolhimento da impugnação é medida 

que se impõe, para o fim de reconhecer a incidência dos juros de mora e 

correção monetária até a data da recuperação judicial da Oi S.A. 

(20/06/2016). Assim, julgo procedente a impugnação e torno válida a 

planilha apresentada no valor de R$ 5.000,00 (...), constante na petição de 

Id. 27032566, na data em que foi apresentada. Dando segmento, 

considerando que a parte executada está em recuperação judicial, a 

execução do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar 

perante este Juizado Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao 

processamento do requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após 

vários julgados que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra 

Nancy Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente no valor de 

R$5.000,00(cinco mil reais), a qual será emitida no momento que a parte 

comparecer na Secretaria para retirá-la, PARA QUE SEJA POSSÍVEL 

HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM QUE ESTÁ EM TRÂMITE A 

AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE EXECUTADA. Transitada 

em julgado, arquive-se definitivamente os autos, com baixa. Primavera do 

Leste-MT, 25 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010903-05.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE MIZAEL PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010903-05.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: ROSILENE MIZAEL PERES 

EXECUTADO: OI MÓVEL S/A Vistos, Trata-se de impugnação ao 

cumprimento de sentença. A sentença condenou a parte executada ao 

pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização 

por danos morais, corrigidos monetariamente pelos índices oficiais do 

INPC/IBGE, acrescido de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da 

data da sentença, mais o valor de R$303,08(trezentos e três reais e oito 

centavos), acrescido de juros de mora de 1% e correção monetária pelo 

índice do INPC, ambos a partir do pagamento indevido. A sentença foi 

homologada por este Juízo em data de 28/02/2018, Id. 6873708. A 

exequente promoveu o cumprimento da sentença, apresentando o 

cálculo/planilha no valor de R$ 4.700,85 (...), conforme se infere do Id. 

15190449. A devedora apresentou impugnação ao cumprimento de 

sentença, sustentando que há excesso de execução pois a exequente 

apresentou seus cálculos com fator de atualização e correção de forma 

indevida, já que em razão da recuperação judicial, deve-se observar os 

critérios de aplicação dos juros de mora e correção monetária que só 

incidem até 20/06/2016. Afirma que o valor correto da execução totaliza o 

montante de R$ 3.380,17 (...), perfazendo uma diferença de R$ 1.320,68 

(...). É o breve relato. Decido. Compulsando detidamente os autos, verifico 

que merecem prosperar as alegações da parte executada, tendo em vista 

os recentes julgados pacificando a matéria quanto aos créditos em 

discussão. Pois bem. De acordo com o art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, o 

crédito deve ser atualizado até a data em que proferida a sentença que 

declarou a falência da empresa ou do pedido de recuperação judicial, in 

verbis: Art. 9º A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do 

art. 7º, § 1º, desta Lei deverá conter: (...) II – o valor do crédito, atualizado 

até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, 

sua origem e classificação; (...)” Da mesma forma, o art. 49, §2º, da 

legislação supracitada dispõe que todas as obrigações contraídas 

anteriormente à recuperação judicial estarão atreladas às condições 

contratadas e definidas em lei, inclusive no que tange aos encargos. 

Acerca do tema, vejamos o magistério do professor Paulo F. C. Salles de 

Toledo em sua obra, Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e 

Falência: “No inciso II, lê-se que o valor do crédito deve estar “atualizado 

até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação 

extrajudicial”. Quer isto dizer que essas são as datas a serem 

consideradas, a fim de que todos os credores possam receber um 

tratamento equânime. Desse modo, um crédito vencido há mais tempo, mas 

ainda exigível, é considerado pelo seu valor presente, equiparando-se, 

sob este prisma, àquele cujo vencimento coincidiu com a falência ou com o 

ajuizamento da recuperação judicial. Em reforço dessa observação, 

cumpre lembrar que o decreto de falência “determina o vencimento 

antecipado as dívidas do devedor e dos sócios ilimitada e solidariamente 

responsáveis, com o abatimento proporcional dos juros.” Nesse sentido, já 

decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 

ATUALIZAÇÃO. TRATAMENTO IGUALITÁRIO. NOVAÇÃO. JUROS E 

CORREÇÃO. DATA DO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO. 1. Ação de 

recuperação judicial da qual foi extraído o recurso especial, interposto em 

21/08/2014 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. 

O propósito recursal é decidir se há violação da coisa julgada na decisão 

de habilitação de crédito que limita a incidência de juros de mora e 

correção monetária, delineados em sentença condenatória por reparação 

civil, até a data do pedido de recuperação judicial. 3. Em habilitação de 

créditos, aceitar a incidência de juros de mora e correção monetária em 

data posterior ao pedido da recuperação judicial implica negativa de 

vigência ao art. 9º, II, da LRF. 4. O plano de recuperação judicial implica 

novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os 

credores a ele sujeitos. Assim, todos os créditos devem ser atualizados 

até a data do pedido de recuperação judicial, sem que isso represente 

violação da coisa julgada, pois a execução seguirá as condições 

pactuadas na novação e não na obrigação extinta, sempre respeitando-se 

o tratamento igualitário entre os credores. 5. Recurso especial não 

provido. (REsp 1662793 / SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017) (grifei). Nessa toada, o 
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acolhimento da impugnação é medida que se impõe, para o fim de 

reconhecer a incidência dos juros de mora e correção monetária até a 

data da recuperação judicial da Oi S.A. (20/06/2016). Assim, julgo 

procedente a impugnação e torno válida a planilha apresentada no valor 

de R$ 3.380,17 (...), constante na petição de Id. 21572557, na data em que 

foi apresentada. Dando segmento, considerando que a parte executada 

está em recuperação judicial, a execução do crédito constituído em favor 

do exequente não pode se dar perante este Juizado Especial, uma vez 

que o evento danoso é anterior ao processamento do requerimento de 

recuperação judicial. Com efeito, após vários julgados que analisaram 

casos análogos ao dos autos, o Superior Tribunal de Justiça muito 

recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra Nancy Andrighi, rematou 

o entendimento de que em se tratando de atos de constrição patrimonial, a 

competência é do Juízo responsável pelo trâmite da Recuperação Judicial 

– Juízo Universal, em observância ao princípio mor regente da lei 

específica, qual seja, da preservação da empresa. Ilustrando, cita-se: 

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS ATOS QUE 

IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente no valor de 

R$3.380,17(três mil, trezentos e oitenta reais e dezessete centavos), a 

qual será emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para 

retirá-la, PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO 

JUÍZO EM QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

DA PARTE EXECUTADA. Transitada em julgado, arquive-se definitivamente 

os autos, com baixa. Primavera do Leste-MT, 25 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001470-91.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

YURI DIAS CABRAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMARA PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1001470-91.2019.8.11.0037 Parte Reclamante: Yuri Dias 

Cabral Parte Reclamada: Samara Pereira dos Santos Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Da Extinção A parte Requerente ajuizou a presente 

ação de cobrança visando receber a importância atualizada de R$ 540,00 

(quinhentos e quarenta reais), valor este que não foi adimplido pela parte 

Requerida. A parte Requerente foi considerada intimada para apresentar 

novo endereço da parte Requerida no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

AR de ID 25596067 e certidão de ID 26957726, conforme preceitua o § 

único do art. 274 do Código de Processo Civil, entretanto deixou 

transcorrer o prazo in albis. Denoto ainda que a parte Requerente deixou 

de cumprir determinação, bem como abandonou o processo por mais de 

30 (trinta) dias. Assim resta evidente o desinteresse da parte Requerente 

em prosseguir com o processo. Pelo exposto, reconheço o abandono da 

causa, motivo pelo que JULGO EXTINTA a presente reclamação, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. Sem custas 

e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95). REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais 

formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz 

de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro 

Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Arquive-se, de imediato os Autos. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005630-62.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA TEIXEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/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):

EVINER VALERIO

 

PROCESSO Nº: 1005630-62.2019.8.11.0037 PARTE AUTORA: ANDREIA 

TEIXEIRA DOS SANTOS PARTE RÉ: BANCO BRADESCO SENTENÇA 1. 

SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de ação declaratória por inexistência de 

débito e indenização por danos morais. Narrou a parte Promovente que 

buscou a instituição bancária para formalizar a abertura de sua conta 

salário, para o fim de viabilizar o recebimento do salário de seu estágio no 

IFMT. Em 03/02/2017, o procedimento de abertura foi concluído. Afirmou 

ter deixado de fazer uso de sua conta bancária a partir do mês 02/2018, 

porém, decorridos alguns dias após o desuso da conta, surpreendeu-se 

com saldo negativo no valor de R$ 300,00, tendo recebido a informação de 

que a cobrança se referia ao uso de cartão de débito acrescida de tarifas 

bancárias. Por sua vez, a Autora depositou valor suficiente para o 

pagamento do saldo negativo, e por ser conta salário, solicitou o 

reembolso e encerramento da conta, não movimentando mais a conta 

desde 27/02/2018. Ocorre que, apesar de optado pela abertura de conta 

salário para se isentar de pagamentos de taxa de manutenção e o pedido 

de cancelamento, sua conta continuou ativa sendo alvo de débitos por 

parte da Ré, totalizando a época R$ 700,00, exclusivos de título de tarifas 

bancárias. Ademais, a Autora teve seu nome negativado perante o órgão 

de proteção ao crédito em 05/2019, referente a uma dívida no valor de R$ 

135,92. Surpresa com tal situação, fez contato com a instituição bancária 

via atendimento telefônico, sendo informada pelo atendente que sua conta 

estava com saldo negativo no valor de R$ 1.090,58, tendo, também, 

ofertado à Autora o pagamento em parcela única de R$ 885,00, conforme 

boleto bancário anexo. Nos pedidos, requereu a declaração da 

inexistência do débito, o cancelamento da inscrição e a reparação por 

danos morais. A parte ré refutou os termos relatados na inicial e pugnou 

pela improcedência dos pedidos. É a síntese dos fatos, dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS 

Registra-se que a prova documental é suficiente para formar 

convencimento do juízo, logo oportuno se faz o julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito A controvérsia reside em 

verificar se houve cobrança indevida em face da parte autora. No caso, a 

parte autora relatou que deixou de fazer o uso da conta salário, assim 

teria solicitado o cancelamento da conta em 27/02/2018. Ocorre que a 

parte autora deixou de provar o fato constitutivo do seu direito, posto que 

não apresentou qualquer protocolo ou termo de declaração de 

encerramento de conta. Inclusive, a gravação telefônica apresentada, pela 

parte autora, não prova qualquer reclamação quanto as cobranças 

provenientes da conta, também não prova o pedido de cancelamento da 
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conta, nem menciona ao atende que já teria solicitado o pedido de 

cancelamento. Salienta-se que compete ao consumidor, solicitar, por 

escrito, o comprovante de encerramento da conta ou ao menos 

apresentar o protocolo que deu origem ao pedido de cancelamento. Não 

obstante, o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus 

da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte 

reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. Ademais, 

embora a autora alegue que teria contrato apenas conta salário, o extrato 

apresentado, pela autora, demonstra que a conta contratada era conta 

fácil, a qual incide tarifas bancárias. Id. Num. 24249241 - Pág. 1. 

Denota-se, que mesmo antes de fevereiro de 2018 a parte já pagava por 

anuidade de cartão de crédito, tarifa de segunda via de cartão e demais 

tarifas bancárias. ID. 24249241. A conta bancária também era utilizada 

para poupar e efetuar transações mediante cartão de crédito. Dessa 

maneira, vislumbra-se que a parte autora pagava as tarifas bancárias 

todos os meses, de forma reiterada e sem oposição, assim, não há que se 

falar em desconhecimento de cobranças pelo uso da conta contratada. A 

autora alega o desconhecimento da onerosidade da conta no intuito de 

tentar prevalecer a tese ventilada na inicial, isto é, de que as cobranças 

são indevidas, pois seriam provenientes de conta salário. No entanto, as 

cobranças são devidas diante da natureza do serviço contrato e diante da 

ausência de pedido formal de cancelamento. Em remate, diante da 

inexistência de prova quanto ao pedido formal de cancelamento da conta 

bancária, conclui-se que as cobranças são devidas. Nesse sentido, insta 

colacionar o julgado a seguir: “AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. 

BANCO. ALEGAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE CONTA 

CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO PEDIDO DE ENCERRAMENTO E DA 

AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO POR LONGO PERÍODO. IMPOSSIBILIDADE 

DE DESCONSTITUIR A DÍVIDA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008143703, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 

29/11/2018).(TJ-RS - Recurso Cível: 71008143703 RS, Relator: Cleber 

Augusto Tonial, Data de Julgamento: 29/11/2018, Terceira Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2018)”. Dessa 

forma, verifica-se que a requerida atuou no exercício regular do direito, ao 

lançar a restrição no nome da parte autora nos serviços de restrição ao 

crédito. Por fim, inexistente ato ilícito não há que se falar em reparação por 

danos morais. É a fundamentação. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

OPINO PELA REVOGAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA E PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial e 

pela extinção o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação do Douto 

Juiz de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicado e registrado. Intimem-se. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. 

Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se 

baixa na distribuição. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do 

Leste-MT, 25 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000467-04.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. GOMES OPTICA E RELOJOARIA - EPP (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOA KATIA SAMUELSSON OAB - MT23697/O (ADVOGADO(A))

NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON OAB - MT23559/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO HENDRYCKYSON RODRIGUES ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1000467-04.2019.8.11.0037 Parte Reclamante: J. Gomes 

Optica e Relojoaria - EPP Parte Reclamada: Fabio Hendryckyson Rodrigues 

Rocha Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, 

in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Da Extinção A parte 

Requerente ajuizou a presente ação de cobrança visando receber a 

importância atualizada de R$ 1.551,29 (um mil quinhentos e cinquenta e um 

reais e vinte e nove centavos), valor estes que não foi adimplido pela 

parte Requerida. A parte Requerente foi intimada para apresentar novo 

endereço da parte Requerida no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

consta na intimação de ID 25404125, entretanto deixou transcorrer o 

prazo in albis. Denoto ainda que a parte Requerente deixou de cumprir 

determinação, bem como abandonou o processo por mais de 30 (trinta) 

dias. Assim resta evidente o desinteresse da parte Requerente em 

prosseguir com o processo. Pelo exposto, reconheço o abandono da 

causa, motivo pelo que JULGO EXTINTA a presente reclamação, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. Sem custas 

e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95). Transitada em Julgado, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Primavera do Leste-MT, 25 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002785-57.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HERMANN & HERMMAN LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EILSON NERY DO AMARAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1002785-57.2019.8.11.0037 Reclamante: Hermann & 

Hermman LTDA ME Reclamado: Eilson Nery do Amaral Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Mérito In casu, aduz a parte requerente que é credora 

da parte Requerida no importe atualizado de R$ 1.200,97 (um mil e 

duzentos reais e noventa e sete centavos), referente a prestação de 

serviços realizados conforme ordem de serviço, consoante documentos 

acostados à inicial, estando este débito em aberto até a propositura da 

ação. Denota-se que a parte requerida, mesmo sendo devidamente citada 

em 23.10.2019, ID 25753466, não compareceu à audiência de conciliação, 

realizada em 02.12.2019, bem como deixou de apresentar justificativa e 

defesa ao feito. Assim destaco que a revelia ocorre, no rito sumaríssimo, 

nas situações em que a parte reclamada deixa de apresentar 

contestação, a teor do artigo 344 do CPC, ou ainda, por força de sua 

ausência à sessão de conciliação ou audiência de instrução, nos termos 

em que prevê o artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Em virtude disso, DECRETO à 

REVELIA da parte requerida, nos termos do art. 344 do CPC e do artigo 20 

da Lei nº 9.099/95, e passo ao julgamento antecipado da lide. 

Compulsando-se os autos, o que se tem de concreto é que, há um débito 

que se encontra sem pagamento. Desta forma, reconheço a dívida 

principal em cobrança no valor de R$ 607,20 (seiscentos e sete reais e 

vinte centavos). Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e 

art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, consolidando 

a dívida inadimplida no importe de R$ 607,20 (seiscentos e sete reais e 

vinte centavos), referente aos boletos anexados na inicial, e por 

consequência, CONDENO a parte requerida a pagar, à parte requerente tal 

valor, corrigido monetariamente pelo INPC e juros simples de 1% a.m. 

desde os respectivos vencimentos. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 
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concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Primavera do Leste-MT, 25 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002421-85.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DALIRES KLEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO DALLOCA DE PAULA OAB - MT0020075A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA DE CASSI RODRIGUES RESENDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVES CAMPOS OAB - MT0014762A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1002421-85.2019.8.11.0037 Reclamante: Fabiana Dalires Klein 

Reclamada: Debora de Cassi Rodrigues Resende SENTENÇA Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas 

outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de 

auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por julgar 

antecipadamente a lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil). 

Fundamento e decido. Do mérito: A Reclamante alegou na petição inicial 

que, na data de 07/06/2018, a Reclamada procurou a Delegacia de Polícia 

para prestar queixa acerca de supostos crimes (injúria e ameaça) 

praticados pela parte Autora. No entanto, a Autora esclareceu que o MP 

pugnou pelo arquivamento do processo por ausência de justa causa e 

ainda, que houve a extinção de punibilidade pela decadência (haja vista 

que a Reclamada se manteve inerte no tocante ao prazo da queixa-crime). 

Por entender que a Reclamada deu causa a um procedimento criminal de 

forma negligente, bem como, que tal fato lhe proporcionou prejuízos de 

ordem moral e material, a Reclamante ingressou com a demanda 

indenizatória. Em sede de contestação, a Reclamada reconheceu ter 

registrado um Boletim de Ocorrências, pois, vinha sofrendo ameaças e 

injúrias por parte da Reclamante. Todavia, a Ré esclareceu que, mesmo na 

condição de vítima, optou por não continuar com o litígio. A Reclamada 

sustentou que, conforme gravação inclusa nos autos e B.O., resta 

comprovado o ato ilícito praticado pela Reclamante. Com amparo nos 

referidos argumentos, a Reclamada postulou pela improcedência da lide e 

ainda, para que a Reclamante fosse condenada ao pagamento de uma 

indenização pelos danos morais provenientes das ofensas direcionadas 

contra a sua pessoa (pedido contraposto). Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo 

probatório protocolizado nos autos, tenho que o direito não milita em favor 

das pretensões inaugurais. Não obstante a parte Autora tenha realmente 

respondido a um procedimento na esfera criminal (oriundo de um Boletim 

de Ocorrência comunicado pela Reclamada), entendo que tal fato, por si 

só, não se presta em atribuir a prática de qualquer ato ilícito à pessoa da 

Reclamada. Convém registrar que o reconhecimento da responsabilidade 

civil está atrelado à presença concomitante de alguns requisitos, quais 

s e j a m :  a ç ã o / o m i s s ã o  d o  a g e n t e  o f e n s o r ;  c u l p a 

(negligência/imprudência/imperícia); dano (moral/material) e nexo de 

causalidade. In casu, em que pese o fato de o crime de ameaça não ter 

sido configurado no referido procedimento criminal (conforme pode ser 

visualizado no parecer do MP, anexo à inicial) e de ter sido extinta a 

punibilidade da Autora no tocante ao crime de injúria (em razão da 

decadência do direito de queixa), entendo que não há como exigir da parte 

Ré conhecimentos técnicos relacionados aos elementos caracterizadores 

do tipo penal. Consoante se extrai do parecer ministerial, a Reclamante 

não praticou os elementos do tipo penal, pois, apesar dos ânimos 

alterados (no que se refere à pessoa da Reclamada), “não houve 

promessa séria e idônea, com tal grau de credibilidade capaz de produzir 

intimidação efetiva para configurar o delito do art. 147 CP.”. A meu ver, se 

a Reclamada se sentiu ameaçada pela Reclamante, bem como, reitero, 

tendo em vista o seu desconhecimento técnico acerca da caracterização 

de eventual tipo penal, entendo que a mesma se resguardou em comunicar 

o competente Boletim de Ocorrências, refletindo tal ato apenas como o 

exercício regular de seu direito (artigo 188, I, do Código Civil), o que, por 

corolário lógico, afasta o reconhecimento de qualquer ato ilícito e ainda, 

retira o alicerce da pretensão indenizatória inaugural, seja ela a título de 

danos morais ou materiais. Visando resguardar a sucinta fundamentação 

acima mencionada, segue abaixo, por analogia, uma decisão proveniente 

do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. 

INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. APRESENTAÇÃO DE DENÚNCIA. 

ABSOLVIÇÃO AO FINAL DO PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE CONDUTA 

ANTIJURÍDICA. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. DEVER 

REPARATÓRIO NÃO CARACTERIZADO. (...) - A apresentação de 

comunicação à autoridade policial a respeito da ocorrência de possível 

prática de crime não acarreta, por si só, ato ilícito, representando, lado 

outro, o exercício regular de um direito, previsto no art. 5º, § 3º, do Código 

de Processo Penal - Não restando demonstrado no curso da fase 

instrutória que os réus teriam agido dolosamente, com o claro intuito de 

prejudicar o autor, quando da comunicação da ocorrência do furto de 

animais à autoridade policial, não há que se falar em conduta antijurídica e, 

por conseguinte, em dever indenizatório. (TJ-MG - AC: 

10344100018482001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 

03/09/0019, Data de Publicação: 10/09/2019).”. (Destaquei). Ainda que a 

Reclamante tenha auferido estresse e ansiedade em decorrência do 

procedimento criminal, tenho que tal situação não só acabou sendo 

ocasionada por sua pessoa, como também, reflete um aborrecimento ínsito 

ao próprio convívio social e ainda, que muitas vezes são norteados por 

pura implicância entre os envolvidos. Por mero amor ao debate, ainda que 

estivesse configurado nos autos a prática de algum ato ilícito (o que, 

reitero, não é o caso), mesmo assim a Reclamante não faria jus a qualquer 

importância a título de dano material. Além de não ter sido apresentada 

qualquer prova de que os remédios relacionados na nota vinculada ao Id. 

nº 19782772 foram prescritas pela psicóloga responsável pelo seu 

atendimento (o que, a princípio, afasta qualquer relação dos mesmos com 

os aborrecimentos oriundos do procedimento criminal), oportuno consignar 

que a jurisprudência pátria contempla o entendimento de despesas 

decorrentes da contratação de um advogado para atuação na esfera 

judicial não constituí prejuízo material passível de indenização, pois, são 

intrínsecas ao próprio direito de acesso à justiça. Nesse sentido, segue 

destacada, por analogia, uma decisão do TJRO: “Apelação cível. Ação de 

ressarcimento de dano material. Despesas com Advogado e Preposto. 

Despesas processuais. Impossibilidade. Recurso provido. A contratação 

de advogado para atuação judicial na defesa de interesses das partes 

não constitui, por si só, dano material passível de indenização, porque 

inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais do contraditório, 

ampla defesa e acesso à Justiça, gerando, ainda, relação obrigacional 

entre os contratantes, sendo descabida a imposição a um terceiro de 

adimplir o pagamento de honorários de advogados e despesas com o 

p r o c e s s o .  ( T J - R O  -  A C :  7 0 0 2 7 4 3 7 0 2 0 1 7 8 2 2 0 0 0 3  R O 

7002743-70.2017.822.0003, Data de Julgamento: 09/08/2019).”. 

(Destaquei). - Do pedido contraposto: Por derradeiro, no que se refere ao 

pedido contraposto formulado pela Reclamada, entendo que o mesmo não 

comporta acolhimento, pois, não foi protocolizada junto à defesa 

absolutamente nenhuma prova no intuito de demonstrar que as “ameaças” 

da Reclamante chegaram a ofender algum direito relacionado à sua 

personalidade, tampouco que alguém tenha efetivamente presenciado o 

ocorrido. Ademais, consigno que o B.O. e o termo de declarações 

anexados à defesa não se prestam a tal mister, pois, refletem apenas a 

narrativa dos fatos sob a ótica da Reclamada e ainda, tempestivo registrar 

que esta sequer se dignou em tentar produzir provas de seus argumentos 

mediante a realização de eventual audiência de instrução e julgamento. 

Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação. Ademais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

contraposto formulado na contestação. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação do MM. Juiz Togado. Kleber Corrêa de Arruda 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. 

Intimem-se as partes da sentença. Transitada em julgado, arquive-se, com 

baixa. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005184-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO JUNIOR NASCIMENTO SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROCESSO Nº: 1005184-30.2017.8.11.0037 PARTE AUTORA: EDUARDO 

JUNIOR NASCIMENTO SENA PARTE RÉ: BANCO BRADESCARD S/A 

SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de ação declaratória por 

inexistência de débito e indenização por danos morais. Relatou a parte 

autora que ficou surpresa com inscrição indevida em seu nome nos 

serviços de proteção ao crédito. Aduziu desconhecer o débito. Nos 

pedidos, requereu a declaração da inexistência do débito, o cancelamento 

da inscrição e a reparação por danos morais. Na contestação, a parte ré 

se opôs aos fatos e pedidos apresentados na inicial e defendeu a 

legitimidade da inscrição. É a síntese dos fatos, dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Registra-se que a 

prova documental é suficiente para formar convencimento, oportuno se 

faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Em 

relação aos documentos juntados após a contestação, o Código de 

Processo Civil, é claro ao permitir a juntada de novas provas. Nesse 

sentido o diploma anuncia em seu artigo 435, que é lícito às partes, em 

qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a 

fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para 

contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. O Parágrafo único 

continua, admite-se também a juntada posterior de documentos formados 

após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram 

conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos. Dessa feita 

considero válida a juntada da documentação, juntada pela ré, tendo em 

vista que não há qualquer prejuízo a parte autora, vez que esta foi 

devidamente intimada para contrapor as referidas provas, logo, a ampla 

defesa foi observada. Mérito A controvérsia consiste em verificar se há 

ou não fundamentos para legitimar a inscrição do nome da parte autora 

nos serviços de proteção ao crédito. No caso, constata-se a existência da 

relação jurídica e da legitimidade da inscrição, visto que foi juntado aos 

autos contrato assinado pela parte autora, faturas do cartão de crédito 

que registram diversas transações no comércio do município de Primavera 

do Leste. (Num. 26333569 - Pág. 1 e seguintes - Num. 26333566 - Pág. 5). 

Dessa forma, as provas trazidas aos autos pela parte ré são suficientes 

para confirmar a relação jurídica e a existência do débito. Por 

consequência, declaro que a negativação no serviço de proteção ao 

crédito não ocorreu de forma indevida, posto isso reconheço que a parte 

ré atuou no exercício regular de um direito. Ressalta-se que a notificação 

da inscrição no SPC/Serasa compete ao órgão mantenedor de proteção ao 

crédito, conforme assevera o Enunciado da Súmula 359 do STJ. 

Comprovada a inadimplência da parte autora, indefiro a reparação por 

danos morais, não houve no presente caso ofensas a serem reparadas. É 

a fundamentação. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial e pela extinção o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição. Remeto os 

autos ao Excelentíssimo Juiz Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e 

registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT. Tathyane G. da Matta Kato 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado 

Especial. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste-MT, 25 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000922-66.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(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:

LARISSA ALINE MOTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1000922-66.2019.8.11.0037 Parte Reclamante: Fernanda 

Castelini Antunes Beraldi & Cia LTDA EPP Parte Reclamada: Larissa Aline 

Mota Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in 

fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Da Extinção A parte Requerente 

ajuizou a presente ação de cobrança visando receber a importância de R$ 

1.667,98 (um mil seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e oito 

centavos), valor estes que não foi adimplido pela parte Requerida. A parte 

Requerente foi intimada na audiência de conciliação para apresentar novo 

endereço da parte Requerida no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

consta no Termo de Audiência de ID 24461478, entretanto deixou 

transcorrer o prazo in albis. Denoto ainda que a parte Requerente deixou 

de cumprir determinação, bem como abandonou o processo por mais de 

30 (trinta) dias. Assim resta evidente o desinteresse da parte Requerente 

em prosseguir com o processo. Pelo exposto, reconheço o abandono da 

causa, pelo que JULGO EXTINTA a presente reclamação, sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Transitada em Julgado, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. P. Leste-MT, 25 

de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-32.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARILSON FERREIRA LOUZADA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 8010067-32.2016.8.11.0037 Parte Reclamante: Contudo 

Materiais para Construção EIRELI Parte Reclamada: Arilson Ferreira 

Louzada Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Da Extinção A parte 

Requerente ajuizou a presente ação de cobrança visando receber a 

importância de 4 cheques, sendo, um no valor de R$ 446,00 (quatrocentos 

e quarenta e seis reais) e o restante no valor de R$ 492,40 (quatrocentos 

e noventa e dois reais e quarenta centavos), identificados com o número 

850046, 850015, 850016 e 850017, série nº 800, a ser descontado em 

face da agência do Banco do Brasil de Primavera, a partir da data 

previamente estipulada de 02/06/2013, 11/06/2013, 11/07/2013 e 

11/08/2013, respectivamente, valores estes que não foram adimplidos pela 

parte Requerida. A parte Requerente foi intimada na audiência de 

conciliação para apresentar novo endereço da parte Requerida, conforme 

consta no Termo de Audiência de ID 24746319, entretanto deixou 

transcorrer o prazo in albis. Denoto ainda que a parte Requerente deixou 

de cumprir determinação, bem como abandonou o processo por mais de 

30 (trinta) dias. Assim resta evidente o desinteresse da parte Requerente 

em prosseguir com o processo. Pelo exposto, reconheço o abandono da 
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causa, pelo que JULGO EXTINTA a presente reclamação, sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Transitada em Julgado, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. P. Leste-MT, 25 

de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002311-86.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELITON VILELA MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA COPETTI OAB - MT0015746A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1002311-86.2019.8.11.0037 Reclamante: Eliton Vilela Machado 

Reclamada: Morro da Mesa Concessionária S/A. SENTENÇA Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas 

outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de 

auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por julgar 

antecipadamente a lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil). 

Fundamento e decido. Do mérito: O Reclamante alegou na petição inicial 

que, em viagem realizada na data de 03/02/2018, quando trafegava pelo 

perímetro da Concessionária Ré (KM 45 da MT 130 – sentido 

Rondonópolis), o para-brisa de seu automóvel (Saveiro – Placa: 

MWW-9546) foi atingido por uma pedra lançada por um caminhão que 

vinha em sentido contrário, fato este que lhe causou prejuízos materiais. O 

Autor relatou que, apesar de ter solicitado administrativamente o 

ressarcimento do valor correspondente ao seu prejuízo, não obteve 

sucesso, pois, segundo a Reclamada, não foi encontrado nenhum objeto 

pela equipe de inspeção. O Postulante destacou que se sente 

desamparado, pois, mesmo tendo realizado o pagamento do pedágio, 

ainda assim o dano de seu veículo não foi reparado. Por entender que os 

fatos acima mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral e 

material, o Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede 

de contestação, a Reclamada sustentou preliminarmente a impossibilidade 

de inversão do ônus da prova e, no tocante ao mérito, defendeu a 

inexistência de nexo de causalidade, pois, os serviços prestados pela 

concessionária não foram a causa dos danos alegados. A Reclamada 

destacou que o próprio Reclamante reconheceu não ter localizado o objeto 

que atingiu o seu veículo, bem como, que se não há defeito na pista, não 

se pode falar em má prestação de serviço. A Concessionária Ré relatou 

que, logo após ser comunicada do fato, dirigiu-se até o local informado e 

não localizou nenhum objeto em via (ou fora dela) que pudesse ter 

ocasionado os mencionados danos. Por fim, a Reclamada teceu algumas 

considerações acerca da responsabilidade civil e ainda, que não se fazem 

presentes os elementos necessários para configuração do dano moral 

pretendido pelo Reclamante. Com amparo nos referidos argumentos, a 

Reclamada pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, em 

consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO a inversão do ônus da 

prova em favor do Reclamante. Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo 

documental protocolizado nos autos, tenho que o direito milita parcialmente 

em favor das pretensões inaugurais. Convém registrar que, da exegese 

dos anexos que instruíram a inicial, o Reclamante apresentou a este juízo 

provas aptas a conferir verossimilhança aos seus argumentos, dentre 

elas: comprovantes de pagamento de pedágio; boletim de ocorrência; 

fotos do veículo danificado; documento do veículo; pedido de 

ressarcimento direcionado à Ouvidoria da Ré e ainda, 03 (três) 

orçamentos distintos. Por outro lado, extrai-se da contestação 

protocolizada nos autos que foram ventilados apenas argumentos de 

cunho genérico e ainda, que se encontram completamente desprovidos de 

alicerce probatório. Reza o artigo 37, § 6º da CF/88 que: “Art. 37. (...) § 6º 

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras 

de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa 

qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra 

o responsável nos casos de dolo ou culpa.”. (Destaquei). Não obstante a 

Reclamada tenha ventilado em sua defesa que não havia nenhum defeito 

na pista, bem como, que uma equipe de inspeção (a qual teria sido 

acionada para averiguar a reclamação feita pelo Autor) não teria 

localizado nenhum objeto em via (ou mesmo fora dela), passível de ter 

ocasionado o dano reivindicado pelo consumidor, entendo que tais 

considerações não restaram minimamente comprovadas. Isso se deve ao 

fato da Reclamada não ter colacionado à sua defesa absolutamente 

nenhuma prova acerca das perfeitas condições de trafegabilidade da 

pista, bem como, quaisquer registros fotográficos do local do acidente 

(informado pelo Reclamante) e ainda, qualquer laudo pericial que, 

certamente, deveria ter sido elaborado pela mencionada “equipe de 

inspeção”. Logo, não tendo a parte Reclamada se desincumbido do ônus 

de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

perseguido pelo Reclamante (em patente descumprimento aos preceitos 

do artigo 373, II, do CPC/2015), entendo que resta evidenciada apenas a 

falha na prestação dos seus serviços, pois, não restou demonstrado que 

o trecho pedagiado que se encontra sob a sua responsabilidade realmente 

não possuía objetos na pista aptos a ocasionar algum acidente. Ainda que 

tente se esquivar de suas responsabilidades, cumpre registrar que, em se 

tratando o vínculo existente entre as partes de uma relação consumerista 

(em que as condutas dos fornecedores são inequivocadamente norteadas 

pelo princípio do interesse econômico), a Reclamada assume 

objetivamente todos os riscos do seu negócio, razão pela qual, deveria ter 

adotado todas as medidas preventivas que se fizessem necessárias (ou 

seja, promover a manutenção e limpeza da pista) para evitar que 

consumidores como o Reclamante fossem prejudicados. Nesse sentido, 

segue destacada, por analogia, uma decisão proveniente do TJSP: 

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO 

CAUSADO POR ANIMAL NA PISTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANOS MATERIAIS 

CARACTERIZADOS – É dever da concessionária zelar pela conservação, 

segurança e dirigibilidade das vias que se encontram sob sua 

administração, adotando todas as medidas cabíveis para impedir a 

presença de objetos ou semoventes indesejados no leito carroçável, bem 

como para identificá-los e retirá-los de forma imediata, evitando, assim, 

acidentes que possam acarretar danos ao consumidor (...). (TJ-SP - AC: 

00031945920148260279 SP 0003194-59.2014.8.26.0279, Relator: Hugo 

Crepaldi, Data de Julgamento: 14/03/2019, 25ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 14/03/2019).”. (Destaquei). Portanto, não tendo a 

Reclamada apresentado nenhuma prova acerca das condições do trecho 

que se encontra sob a sua responsabilidade, bem como, qualquer laudo 

da equipe responsável pela inspeção do local informado pelo Reclamante, 

entendo que resta devidamente configurada a omissão da Concessionária 

no tocante a manutenção da conservação da via pedagiada e ainda, que 

tal fato se caracteriza como um reprovável ato ilícito (artigo 186 do Código 

Civil), motivo pelo qual, deve a referida empresa ser devidamente 

responsabilizada pelos infortúnios materiais suportados pelo consumidor. 

Conforme pode ser visualizado nos anexos que instruíram a inicial, o 

Reclamante demonstrou que o objeto (pedra) lançado contra o seu veículo 

trincou o para-brisa. Outrossim, o Postulante demonstrou 03 (três) 

orçamentos distintos no intuito de quantificar o prejuízo material auferido. 

A meu ver, a fim de evitar o locupletamento indevido do Reclamante, 

entendo que o orçamento a ser considerado é justamente àquele que a 

apresenta o menor valor. Desta forma, com respaldo no artigo 6º, VI, do 

CDC c/c artigo 927 do Código Civil, entendo que a Reclamada deve ser 

compelida em promover o pagamento da importância de R$ 369,00 

(trezentos e sessenta e nove reais) a título de danos materiais. No 

entanto, inobstante o irrefutável ato ilícito incorrido pela Reclamada, tenho 

que a pretensão do Reclamante em ser indenizado a título de danos morais 

não reivindica a proteção jurisdicional. Apesar de a Concessionária Ré ter 

sido omissa em demonstrar as condições de tráfego da pista, bem como, 

que realmente chegou a determinar a alguma equipe de inspeção para 

avaliar o trecho informado pelo Reclamante (ou seja, aquele em que 

ocorreu o acidente) e ainda, ter se negado em solucionar 

administrativamente a questão, entendo que tal fato não ocasionou 

nenhum desdobramento passível de ter contribuído com qualquer ofensa 

ao nome, à credibilidade ou a imagem do Reclamante, pois, trata-se de um 

mero dissabor ínsito à própria vida em sociedade. Como se não bastasse, 
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consigno que a situação vivenciada pelo Reclamante (arremesso de pedra 

em para-brisa de veículo) não chegou a lhe proporcionar qualquer lesão 

corporal, o que, definitivamente, apenas fortalece o entendimento deste 

juízo acerca da ausência de violação de qualquer atributo relacionado à 

personalidade do consumidor. Visando corroborar a fundamentação acima 

mencionada, segue abaixo, por analogia, uma jurisprudência oriunda do 

TJMG: “APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO COM TIJOLO EM RODOVIA PEDAGIADA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - EXCLUDENTES - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DANOS MATERIAIS PRESENTES - 

DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA. I- A luz do art. 37, § 6º da CR/88, é 

objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público, sendo 

prescindível, pois, a aferição da culpa, limitando-se a análise da 

responsabilidade civil à ocorrência do dano e do nexo causal. II- Em se 

tratando de rodovia de trânsito rápido com várias pistas em cada direção 

(BR-050), cuja utilização é remunerada mediante pedágio, evidente que 

tem a concessionária o dever de zelar pela segurança, respondendo 

objetivamente sempre que esta venha a falhar e cause algum dano aos 

usuários. III- A presença de objeto (tijolo) na pista de rolamento não 

constituiu fato fortuito externo a afastar a responsabilidade da 

concessionária, por não se tratar de fato absolutamente imprevisível, ou 

inevitável, mas, ao revés, risco inerente à própria atividade de 

administração rodoviária. IV- Comprovados os danos materiais 

decorrentes do acidente, relativos ao pagamento do conserto do carro 

avariado. V- Ausente a comprovação do abalo psicológico ou das lesões 

de ordem moral, faz-se indevida a indenização por danos morais à vítima 

de acidente de trânsito, sem vitima e sem gravidade, configurando-se o 

ocorrido como meros aborrecimentos. (TJ-MG - AC: 10261170048688001 

MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data de 

Publicação: 31/01/2019).”. (Destaquei). Dispositivo: Diante de todo o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 

6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, 

apenas para CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização 

por danos materiais ao Reclamante no valor de R$ 369,00 (trezentos e 

sessenta e nove reais), a ser corrigido pelo índice INPC, bem como, com 

incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados 

a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a data do acidente 

na via pedagiada (03/02/2018), não havendo de se falar na existência de 

danos morais indenizáveis. Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça em favor do Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem custas 

processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Kleber Corrêa de Arruda 

Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste-MT, 25 de 

março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010082-98.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA CEZAR OAB - MT22390/O (ADVOGADO(A))

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO A. FRITZEN - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 8010082-98.2016.8.11.0037 Parte Reclamante: Contudo 

Materiais Para Construção EIRELI Parte Reclamada: Reginaldo A. Fritzen - 

ME Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in 

fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Da Extinção A parte Requerente 

ajuizou a presente ação de cobrança visando receber a importância de um 

cheque, no valor de R$ 2.406,00 (dois mil quatrocentos e seis reais), 

identificado com o número 000110, série DAI, a ser descontado em face 

da agência do Banco SICREDI de Primavera, valor este que não foi 

adimplido pela parte Requerida. A parte Requerente foi intimada na 

audiência de conciliação para apresentar novo endereço da parte 

Requerida, conforme consta no Termo de Audiência de ID 24462264, 

entretanto deixou transcorrer o prazo in albis. Denoto ainda que a parte 

Requerente deixou de cumprir determinação, bem como abandonou o 

processo por mais de 30 (trinta) dias. Assim resta evidente o desinteresse 

da parte Requerente em prosseguir com o processo. Pelo exposto, 

reconheço o abandono da causa, pelo que JULGO EXTINTA a presente 

reclamação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do 

CPC. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 

da Lei n.º 9.099/95). Transitada em Julgado, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. P. 

Leste-MT, 25 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002376-18.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO MARICEL EIRELI - EPP (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO MESQUITA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1002376-18.2018.8.11.0037 Parte Reclamante : 

Supermercado Maricel EIRELI - EPP Parte Reclamada: Marco Antônio 

Mesquita Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Da Extinção A parte 

Requerente ajuizou a presente ação de cobrança visando receber a 

importância de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), representada 

por uma folha de cheque, agência nº 1458, conta nº 513923-6, e do valor 

de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), ambos do Banco Bradesco, 

valores estes que não foram adimplidos pela parte Requerida. A parte 

Requerente foi intimada na audiência de conciliação para apresentar novo 

endereço da parte Requerida, conforme consta no Termo de Audiência de 

ID 24381310, entretanto deixou transcorrer o prazo in albis. Denoto ainda 

que a parte Requerente deixou de cumprir determinação, bem como 

abandonou o processo por mais de 30 (trinta) dias. Assim resta evidente o 

desinteresse da parte Requerente em prosseguir com o processo. Pelo 

exposto, reconheço o abandono da causa, pelo que JULGO EXTINTA a 

presente reclamação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

inciso III, do CPC. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em Julgado, certifique-se e 

REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais 

formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz 

de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro 

Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. P. Leste-MT, 25 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005481-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERIK JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARROS PRIETO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONDINA MORO OAB - MT0016569A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 
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1005481-37.2017.811.0037 Reclamante: ERIK JOSE DOS SANTOS 

Reclamada: BARROS PRIETO & CIA LTDA. - ME. PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 

9.099/1995. FUNDAMENTO. DECIDO. O processo está suficientemente 

instruído, prescindindo-se de outras provas para o julgamento. Diante 

disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos princípios da 

celeridade e da economia processual, bem como no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Breve síntese processual. Trata-se de Ação 

Declaratória de Ressarcimento c/c. Indenização por Danos Morais 

proposta por ERIK JOSE DOS SANTOS em desfavor de BARROS PRIETO & 

CIA LTDA. - ME (Id. 10728424). Não foi concedida tutela antecipada (Id. 

13050908). Audiência de conciliação restou inexitosa (Id. 16329743), 

tendo a parte Reclamada apresentado contestação no Id. 16459423. 

Impugnada a contestação no Id. 16523781, vieram os autos conclusos. 

Relação de Consumo. O caso em apreço retrata nítida relação de 

consumo. Portanto, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Sem 

preliminares, passo ao exame do Mérito. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte Reclamante pleiteia o ressarcimento dos valores 

pagos à Reclamada, bem como indenização por danos morais em razão 

dos serviços prestados de forma inadequada. Argumenta que a parte 

Reclamada agiu de má-fé na prestação dos serviços, imputando a ela a 

responsabilidade pelo decurso do prazo de doze meses sem a conclusão 

do processo de habilitação. Por seu turno, a parte Reclamada esclareceu 

que competia ao Reclamante promover os atos necessários junto ao órgão 

de trânsito para prosseguimento do processo de habilitação, o que não foi 

feito. Ademais, a parte Reclamante não pagou os valores contratados, 

motivo pelo qual pugna pela sua condenação. Pois bem. Da análise dos 

documentos apresentados nos autos, verifico que o registro da abertura 

do procedimento de primeira habilitação ocorreu em 04/07/2016, tendo 

concluído o curso teórico em abril/2017 (Id. 12149565). Segundo a 

Reclamada, no momento do agendamento da prova teórica no sistema do 

DETRAN, foi informado que o prazo havia expirado, o que é aceitável, 

porque ainda era necessário realizar a prova teoria e prática e o prazo 

expiraria no início de julho/2017, presumindo-se que o sistema do órgão 

não aceitou agendamento, por inexistir tempo hábil ou datas disponíveis 

antes do término do prazo, como bem observou o Douto Magistrado na 

decisão Id. 13050908. Isso explica o motivo de a Reclamada ter aberto 

novo RENACH em maio/2017, presumindo a intenção de acelerar os 

andamentos do processo, tão logo tenha obtido a informação da 

impossibilidade de agendamento da prova teórica, solicitando o pagamento 

das taxas administrativas. Assim, não há como apontar desídia da parte 

Reclamada na prestação de serviços, pois cabe ao interessado 

frequentar as aulas, exames e realizar demais procedimentos 

pessoalmente junto ao órgão de trânsito, competindo à auto escola a 

intermediação (facilitação), realizando agendamentos, as aulas teóricas e 

práticas e outros atos meios. Por essas razões, improcedentes os 

pedidos de ressarcimento, pois os serviços foram prestados, não tendo 

continuidade por desistência da parte Reclamante, assim como não foi 

comprovado qualquer desídia da parte Reclamada ou ocorrência de 

efetivo dano. Como consequência, também descabido dano moral. Pedido 

Contraposto. A parte Reclamada pugna pelo pagamento do valor 

contratado, acrescido de multa, correção monetária e juros legais, 

perfazendo o montante de R$ 1.430,00 (mil quatrocentos e trinta reais). Em 

primeiro lugar, imperioso ressaltar que o contrato foi pactuado para 

obtenção da primeira habilitação, incluindo exame teórico, vinte horas 

práticas de moto, vinte e cinco horas práticas de carro e exame prático 

(Id. 10728552). Ocorre, que a parte Reclamante nem chegou a realizar o 

exame teórico. Portanto, não pode ser compelida a pagar o valor total do 

contrato, pois mais da metade dos serviços não foram prestados (embora 

por desistência do contratante). Por outro lado, constato que houve 

prestação de serviços (ainda que não integralmente), pois a Reclamada 

realizou o atendimento e atos preliminares junto ao órgão de trânsito, bem 

como disponibilizou aulas teóricas, o que compreende um quarto dos 

serviços que foi estipulado no contrato. A parte Reclamante apenas 

comprovou o pagamento do valor de entrada (R$ 320,00) e o valor da taxa 

de transferência (R$ 80,00), sendo que a Reclamada aduz não ter 

recebido pelo restante do contrato. Desta feita, considerando que o valor 

total do contrato foi ajustado em R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta 

reais), sendo que foram prestados um quarto dos serviços contratados, 

entendo devido o valor de R$ 437,50 (quatrocentos e trinta e sete reais e 

cinquenta centavos), valores estes proporcionais aos serviços 

efetivamente prestados. Contudo, a parte Reclamante pagou o valor de R$ 

320,00 (trezentos e vinte reais), remanescendo, portanto, o saldo de R$ 

117,50 (cento e dezessete reais e cinquenta centavos). A multa de 20% 

deve incidir sobre o valor do contrato, pois dentro da legalidade, tendo a 

parte contratante assinado e concordado com sua disposição. Assim 

sendo, a parte Reclamada faz jus ao recebimento da quantia total de R$ 

467,50 (quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de correção monetária e juros legais. Do dispositivo. Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos autorais, assim como pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido contraposto, para condenar a parte 

Reclamante ao pagamento do valor de R$ 467,50 (quatrocentos e 

sessenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo, isto é, do 

descumprimento contratual (02/05/2017), nos termos da Súmula 43, do 

STJ; e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (08/03/2018), com 

fulcro no art. 405, do Código Civil. Sem custas e honorários advocatícios, 

com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Submeto o presente 

projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos 

termos do art. 40 da Lei 9099/95. Publicada e registrada eletronicamente. 

Intime(m)-se. Transitada em julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o 

processo, depois das baixas necessárias. Serve a presente como carta 

precatória, carta, mandado de intimação, ofício, conforme dados 

constantes nos autos. Primavera do Leste/MT, 25 de março de 2020. 

Diogo Trindade Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste/MT, 25 de março de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002590-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAIQUE DA COSTA BUENO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUARES LAURO TROMBETA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE SORRISO JUIZADOS EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do 

Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO ERICO DE ALMEIDA DUARTE PROCESSO n. 

1002590-97.2018.8.11.0040 Valor da causa: R$ 4.666,70 ESPÉCIE: 

[Acidente de Trânsito]->PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107) POLO 

ATIVO: Nome: CAIQUE DA COSTA BUENO Endereço: Rodovia 320, km 33, 

Hotel das Palmeiras, Setor Leste, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 POLO 

PASSIVO: Nome: JUARES LAURO TROMBETA Endereço: Rua dos Anjicos, 

76, Jardim Aurora, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 INTIMANDO: CAIQUE 

DA COSTA BUENO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA 

ACIMA QUALIFICADA, atualmente em local incerto e não sabido, para 

efetuar o pagamento das custas processuais pendentes no valor de R$ 

557,93 no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual 

para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de 

protesto, sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. Informo que a guia 

deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá ser 

protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para as devidas baixas. 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, WANDERLEY JOAQUIM DE BARROS, digitei. 

Sorriso, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001888-20.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUSINEIDE SANTANA DE ARAUJO FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO KULKA OAB - MT18620/O (ADVOGADO(A))

CONRADO AGOSTINI MACHADO OAB - MT16637/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 nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 17 de JULHO 

de 2019, às 14:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001888-20.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUSINEIDE SANTANA DE ARAUJO FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO KULKA OAB - MT18620/O (ADVOGADO(A))

CONRADO AGOSTINI MACHADO OAB - MT16637/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 nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 17 de JULHO 

de 2019, às 14:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000011-50.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. T. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. F. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO FORO DA COMARCA DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO CUSTAS Prazo do 

Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO ERICO DE ALMEIDA DUARTE PROCESSO n. 

1000011-50.2016.8.11.0040 Valor da causa: R$ 1.687,14 ESPÉCIE: 

[Alimentos]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: 

FRANCYELE MARTINS TAVARES DA SILVA Endereço: Rua Mato Grosso, 

3269, Bom Jesus, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 POLO PASSIVO: 

Nome: FERNANDO FURQUIM Endereço: Rua das Palmeiras, 670, Cristo Rei, 

TAPURAH - MT - CEP: 78000-000 INTIMANDO: FERNANDO FURQUIM 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA, 

atualmente em local incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das 

custas processuais pendentes no valor de R$ 413,40 no prazo de 05 dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução 

Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das 

devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme 

determinação da CNGC/MT. Informo que a guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar 

o serviço da lista – custas finais/remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia 

emitida deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na Central 

de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas. 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, WANDERLEY JOAQUIM DE 

BARROS, digitei. SORRISO, 24 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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001103-63.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SENIRA MARIA VEDANA DUTRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO(A))

LUCIANO SILLES DIAS OAB - SP171939 (ADVOGADO(A))

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO(A))

ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI OAB - MT14802 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANDERSON RICARDO BERNO (LITISCONSORTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO FORO DA COMARCA DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 

30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

ERICO DE ALMEIDA DUARTE PROCESSO n. 1001103-63.2016.8.11.0040 

Valor da causa: R$ 141.103,61 ESPÉCIE: [Efeito Suspensivo / Impugnação 

/ Embargos à Execução]->EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) POLO ATIVO: 

Nome: SENIRA MARIA VEDANA DUTRA Endereço: Avenida Curitiba, 2315, 

Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 POLO PASSIVO: Nome: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT Endereço: Avenida, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 INTIMANDO: SENIRA MARIA VEDANA DUTRA 

INTIMAÇÃO DA PARTE acima qualificada, atualmente em lugar incerto e 

não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais pendentes, 

no valor de R$ 1.551,23 (um mil quinhentos e cinquenta e um reais e vinte 

e três centavos),, no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para 

fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. Informo 

que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 
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após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá ser 

protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para as devidas baixas. 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, WANDERLEY JOAQUIM DE BARROS, digitei. 

SORRISO, 24 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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004731-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO(A))

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMALIA MARLI SEGSTTATER (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO FORO DA COMARCA DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO DAS CUSTAS 

Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO ERICO DE ALMEIDA DUARTE PROCESSO n. 

1004731-26.2017.8.11.0040 Valor da causa: R$ 712.400,00 ESPÉCIE: 

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]->EMBARGOS À 

EXECUÇÃO (172) POLO ATIVO: Nome: PAULO EDUARDO VEDANA 

DUTRA Endereço: Avenida Curitiba, nº 2315, centro, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 POLO PASSIVO: Nome: AMALIA MARLI SEGSTTATER 

Endereço: Rua Turmalinas, industrial, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 

INTIMANDO: PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA INTIMAÇÃO DA PARTE 

acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, para efetuar o 

pagamento das custas processuais pendentes, no valor de R$ 5.907,05 

(cinco mil novecentos e sete reais e cinco centavos), no prazo de 05 dias, 

contados da expiração do prazo do deste edital, ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT. Informo que a guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar 

o serviço da lista – custas finais/remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia 

emitida deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na Central 

de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas. 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, WANDERLEY JOAQUIM DE 

BARROS, digitei. SORRISO, 24 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001887-35.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA IZAURA PEDROSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONRADO AGOSTINI MACHADO OAB - MT16637/O (ADVOGADO(A))

ROBERTO KULKA OAB - MT18620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 17 de JULHO 

de 2019, às 14:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007777-52.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DA SILVA BEZERRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEO LEANDRO SCHNEIDER MARINOSKI (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO FORO DA COMARCA DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO CUSTAS Prazo do 

Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO ERICO DE ALMEIDA DUARTE PROCESSO n. 

1007777-52.2019.8.11.0040 Valor da causa: R$ 12.161,29 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: MAURICIO DA 

SILVA BEZERRA Endereço: Avenida Perimetral Nordeste, 1977, apto. 03, 

Jardim das Acácias, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 POLO PASSIVO: 

Nome: CLEO LEANDRO SCHNEIDER MARINOSKI Endereço: quadra 05, 

casa 24, São Francisco de Assis, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 

INTIMANDO: CLEO LEANDRO SCHNEIDER MARINOSKI FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA, atualmente 
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em local incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas 

processuais pendentes no valor de R$ 281,26, no prazo de 05 dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução 

Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das 

devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme 

determinação da CNGC/MT. Informo que a guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar 

o serviço da lista – custas finais/remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia 

emitida deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na Central 

de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas. 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, WANDERLEY JOAQUIM DE 

BARROS, digitei. SORRISO, 25 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001887-35.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA IZAURA PEDROSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONRADO AGOSTINI MACHADO OAB - MT16637/O (ADVOGADO(A))

ROBERTO KULKA OAB - MT18620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 17 de JULHO 

de 2019, às 14:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001514-04.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. F. D. N. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. E. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO FORO DA COMARCA DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO CUSTAS Prazo do 

Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO ERICO DE ALMEIDA DUARTE PROCESSO n. 

1001514-04.2019.8.11.0040 Valor da causa: R$ 1.718,22 ESPÉCIE: 

[Alimentos]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: 

LETICIA GOMES FREITAS DO NASCIMENTO Endereço: Rua 13 de Maio, 

s/n, Quadra 25, Casa 04, Mario Raiter, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 

POLO PASSIVO: Nome: RIDAILSON SANTOS EVANGELISTA Endereço: 

Rua São Francisco de Assis, 2165, Em frente Escola São Domingos, São 

Domingos, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 INTIMANDO: RIDAILSON 

SANTOS EVANGELISTA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PESSOA ACIMA QUALIFICADA, atualmente em local incerto e não sabido, 

para efetuar o pagamento das custas processuais pendentes no valor de 

R$ 206,70, no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para 

fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. Informo 

que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá ser 

protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para as devidas baixas. 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, WANDERLEY JOAQUIM DE BARROS, digitei. 

SORRISO, 25 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001880-43.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELIA MENDES DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 
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impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 17 de JULHO 

de 2019, às 13:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001880-43.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELIA MENDES DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 17 de JULHO 

de 2019, às 13:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002038-98.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

B. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO FORO DA COMARCA DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO CUSTAS Prazo do 

Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO ERICO DE ALMEIDA DUARTE PROCESSO n. 

1002038-98.2019.8.11.0040 Valor da causa: R$ 139.790,40 ESPÉCIE: 

[Reconhecimento / Dissolução]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: BARBARA DORNELES SOARES Endereço: Estrada Vicinal, 

Km 2,8, Casa 06, Cerâmica Entre Rios, Zona Rural, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 POLO PASSIVO: Nome: LEODIR DE SOUZA Endereço: Saída 

para a 8ª Agrovila, s/n, Chácara Nossa Sra. Aparecida, próximo João 

Contrei, Setor das Chácaras, TERRA NOVA DO NORTE - MT - CEP: 

78505-000 INTIMANDO: LEODIR DE SOUZA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA, atualmente em local 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes no valor de R$ 553,00 no prazo de 05 dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT. Informo que a guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar 

o serviço da lista – custas finais/remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia 

emitida deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na Central 

de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas. 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, WANDERLEY JOAQUIM DE 

BARROS, digitei. SORRISO, 25 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.

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001913-33.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MARCOS SCHNEIDER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT2869-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001913-33.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

PAULO MARCOS SCHNEIDER REU: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT Vistos 

etc. RECEBO a inicial em todos os seus termos. DEFIRO a AJG. ANOTE-SE. 

CITE-SE a requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, 

ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo parte requerente, nos termos dos 

artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. DESIGNO audiência de 

mediação para o dia 06 de Julho de 2020, às 08h30min, a qual será 

realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento expresso da 

Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do 

e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), devendo os demandados serem 

citados com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. Deixo consignado que, o 

não comparecimento injustificado da parte autora ou da parte requerida a 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1000868-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVON SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))
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ANA CAROLINA VICENTE OAB - MT9215/O (ADVOGADO(A))

RENATA ORTELHADO MENDES PEDRI OAB - MT9801-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIDAL & SANTOS LTDA (REQUERIDO)

JOAO PEDRO ATAIDE DA SILVA (REQUERIDO)

IVAN MULLER DA SILVA (REQUERIDO)

MARCILIO HENRIQUE DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT19139-O (ADVOGADO(A))

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FELIX CABRAL OAB - MT15576-O (ADVOGADO(A))

NILSON JACOB FERREIRA OAB - MT9845-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ALDO NUSS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte autora para recolher 

os valores devidos pela diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento 

do mandado de citação. Sorriso, 25/03/2020. Michelle Toscano de Brito 

Marques - Analista Judiciária

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002749-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIND. TRAB IND. MET. MEC. MAT. ELET. CUIABA E REGIAO 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA OAB - MT4574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. MAIOLINO HERNANDES EIRELI - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILAS DO NASCIMENTO FILHO OAB - MT4398/B-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002749-40.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: SIND. TRAB IND. MET. MEC. MAT. ELET. CUIABA E REGIAO 

EMBARGADO: R. A. MAIOLINO HERNANDES EIRELI - ME Vistos etc. 

Previamente a análise do feito, INTIME-SE a embargada para manifestar 

quanto a proposta de acordo apresentada em id. 19234669, no prazo de 

10 (dez) dias. Oportunamente, façam os autos conclusos. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001914-81.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Feirantes que atuam no Bairro São Domingos (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 1ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 30 

(trinta) dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE PROCESSO n. 

1001914-81.2020.8.11.0040 Valor da causa: R$ 300.000,00 ESPÉCIE: 

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]->AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65) 

PARTE AUTORA MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: Rua do Bosque, 00, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 

PARTE REQUERIDA: Feirantes que atuam na Rua Tangará, bairro: São 

Domingos, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 FINALIDADE: CITAR E INTIMAR 

FEIRANTES E USUÁRIOS DA FEIRA REALIZADA NA RUA TANGARÁ , 

BAIRRO: SÃO DOMINGOS, SORRISO – MT, nos termos do artigo 256, II, do 

CPC, da Ação Civil Pública que lhes é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para que cumpram a liminar deferida, no 

sentido de que suspendam imediatamente as suas atividades no local, por 

prazo indeterminado, devido a INTERDIÇÃO JUDICIAL da referida feira 

localizada na Rua Tangará, Bairro São Domingos/MT. Ademais, ficam 

citados todos os interessados, feirantes, que no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar resposta, 

querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, proposta pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso, com pedido de tutela provisória de urgência, em 

face dos Feirantes que atuam no Barro São Domingos, Sorriso/MT, cujos 

nomes e endereços residenciais são ignorados, que, em síntese, 

descumpriram o Decreto Municipal n. 242/2020, que no artigo 5º do citado 

ato normativo, que estipulou que só poderão continuar em funcionamento 

os estabelecimentos que prestam serviços essenciais, visando conter a 

disseminação do coronavírus (COVID -19), portanto foi determinado o 

fechamento de quaisquer estabelecimentos comerciais, industriais e de 

serviços no âmbito do Município de Sorriso, por prazo indeterminado, a 

partir de 23.03.2020. Em seus pedidos o Ministério Público requer: A) com 

fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, seja deferida a 

concessão de tutela provisória de urgência, a fim de que seja: A-I) 

determinada a interdição da feira localizada na Rua Tangará, Bairro São 

Domingos/MT, determinando-se ao Oficial de Justiça que forneça cópia da 

decisão a todas as pessoas que estiverem no citado local, a fim de que 

suspendam imediatamente as suas atividades, sob pena de pagamento de 

multa de 20% do valor da causa, a ser custeada por qualquer pessoa que 

venha a Ministério Público do Estado de Mato Grosso 3º Promotoria de 

Justiça Cível de Sorriso descumprir a referida decisão, nos moldes do 

artigo 77, inciso, IV, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil 

(multa essa que pode ser fixada até em desfavor de quem não é parte, 

nos termos do caput do mencionado artigo), bem prejuízo de eventual 

responsabilização criminal; A-II) seja requisitado o apoio da polícia militar 

para que a liminar vindicada seja cumprida; B) a citação por edital dos 

requeridos, com fundamento no artigo 256, II, do CPC; C) seja deferida a 

realização das provas supramencionadas; D) ao final, sejam julgados 

procedentes os pedidos, confirmando-se a liminar vindicada, 

condenando-se os requeridos a cumprir a obrigação de fazer consistente 

em respeitar a decisão de interdição da feira localizada na Rua Tangará, 

Bairro São Domingos/MT, a fim de que suspendam imediatamente as suas 

atividades, sob pena de pagamento de multa de 20% do valor da causa, a 

ser custeada por qualquer pessoa que venha a descumprir a referida 

decisão, nos moldes do artigo 77, inciso, IV, parágrafo segundo, do 

Código de Processo Civil (multa essa que pode ser fixada até em desfavor 

de quem não é parte, nos termos do caput do mencionado artigo), bem 

como qualquer prejuízo e eventual responsável. DECISÃO/DESPACHO: 

“[...] Diante disso, com fulcro no art. 300 e 497 do Novo Código de 

Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, determinando a interdição da 

feira localizada na Rua Tangará, Bairro São Domingos/MT, devendo o Sr. 

Oficial de Justiça, caso seja necessário, fornecer cópia da decisão a 

todas as pessoas que estiverem atuando no citado local, a fim de que 

suspendam imediatamente as suas atividades por prazo indeterminado, 

consoante dispõe o decreto n. 242/2020 publicado pela Prefeitura 

Municipal de Sorriso. Fixo a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para a 

hipótese de descumprimento de qualquer dos dispositivos da presente 

decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas no 

ordenamento jurídico pátrio, devendo ser observado o que dispõe o 

parágrafo segundo do artigo 12, da Lei 7347/85. Sem prejuízo, defiro o 

auxílio policial, se necessário for, quando do cumprimento da medida 

liminar deferida.Deixo de designar sessão de mediação tendo em vista a 

adoção ao regime obrigatório de teletrabalho instituído através da Portaria 

Conjunta nº 249 pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

devendo a Secretaria da Vara, assim que possível, designar data para 

realização da audiência preliminar. Por fim, cite-se e intime-se da liminar 

ora concedida por edital, consoante autoriza o artigo 256, II, do CPC, com 

as advertências legais. Cumpra-se expedindo o necessário. Às 

providências. Ciência ao Ministério Público. 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, Michelle Toscano de Brito 

Marques, digitei. Sorriso, 25/03/2020. DANILA TRINDADE JEPPEZ 

ALBANEZ Gestor(a) Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 
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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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002871-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DALILA LERMEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA LERMEN BEDIN OAB - MT0010937A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO BOSING (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000527-31.2020.8.11.0040. Vistos etc. Diante da impossibilidade 

de conclusão do Estudo Social em razão de que o interdito não se 

encontrava na residência da curadora provisória, bem como o lapso 

temporal transcorrido sem qualquer manifestação da patrona da 

requerente informando quanto o retorno do mesmo, DETERMINO que a 

equipe técnica realize nova visita domiciliar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

anotando que caso não seja possível concluir o laudo em razão da 

ausência do interdito o feito será extinto, bem como revogada a tutela. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001943-34.2020.8.11.0040

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:

ADRIANA LEMOS DE SILVESTRE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001943-34.2020.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA em desfavor de ADRIANA LEMOS DE SILVESTRE, 

ambos devidamente qualificados no presente feito, pelos fatos e 

fundamento exposto na exordial. Analisando os autos, observo que a 

notificação extrajudicial da parte requerida deixou de ser entregue pelo 

motivo ‘endereço incorreto – entrega não realizada’ (id. 30655729, p. 3). 

Como é cediço, em ações desse talante, é imprescindível que a inicial 

venha acompanhada da prova de constituição em mora do devedor que, 

segundo a jurisprudência, pode se dar mediante protesto ou recebimento 

de notificação via AR. Nesse sentido, oportuno o julgado abaixo: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. MORA DO DEVEDOR. 

CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO 

DEVEDOR PARA A CARACTERIZAÇÃO DA MORA. DISPENSADA A 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO. 1- 

Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão que determinou à 

Agravante comprovar a ciência inequívoca do Réu, ora Agravado, quanto 

à sua constituição em mora, nos autos da Ação de Busca e Apreensão. 2- 

Firmou-se o entendimento no Colendo STJ e nesta Corte de que para a 

propositura da ação de busca e apreensão e para a constituição em mora 

é necessária a prévia comunicação do devedor por meio de notificação 

extrajudicial expedida pelo Cartório de Títulos e Documentos para o 

endereço do devedor com comprovação de seu recebimento, dispensada 

a notificação pessoal. 3- No entanto, in casu, pela análise dos 

documentos, restou descumprido o requisito da validade da notificação 

extrajudicial do devedor, na medida em que foi certificado "que a 

notificação extrajudicial registrada sob o número 00152085, expedida a 

seu destinatário através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

sob o número ME 350895645BR deixou de ser entregue pelo seguinte 

motivo: DESTINATÁRIO AUSENTE, no endereço mencionado, conforme 

comprovante de entrega que faz parte integrante deste Certificado de 

Notificação", pelo motivo de ausência, nas três tentativas efetuadas e 

prossegue a informação dos CORREIOS no sentido de que"O telegrama 

não foi entregue devido ao (s) motivo (s) abaixo e será devolvido ao 

remetente. Motivo da não entrega: Ausente" . 4- Agravo improvido. (TRF-2 

- AG: 201302010172867 RJ , Relator: Desembargador Federal GUILHERME 

DIEFENTHAELER, Data de Julgamento: 15/10/2014, OITAVA TURMA 

ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 24/10/2014) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) – 

CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO 

ENTREGUE PORQUE O DEVEDOR MUDOU-SE – FORMALIDADE PREVISTA 

EM LEI NÃO CUMPRIDA - Não tendo a notificação extrajudicial sido 

entregue no endereço constante do contrato, em virtude da informação de 

que a ré mudou-se, evidente o não cumprimento da formalidade exigida em 

lei. – Indispensável o esgotamento dos meios para tentativa de notificação 

pessoal e, se for o caso, a intimação da devedora por edital – Agravo não 

provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 22462011320158260000 SP 

2246201-13.2015.8.26.0000 (TJ-SP, Data de Publicação: 07/12/2015) 

Ademais, na eventualidade de não ser possível a entrega da 

correspondência ao destinatário e, esgotados os meios de se localizar o 

paradeiro da parte demandada, apregoa-se a possibilidade de que a 

intimação ocorra por edital. Entrementes, não obstante a petição inicial 

sustentar que a parte demandada está devidamente constituída em mora, 

verifica-se que não há a comprovação efetiva da notificação pessoal 

desta. Posto isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial no sentido de comprovar a 

mora da devedora, bem como juntar aos autos o comprovante de 

recolhimento das custas e taxa judiciária, sob pena de indeferimento e 

consequente extinção, nos termos do artigo 321, § único do Novo Código 

de Processo Civil. Oportunamente, façam-me os autos conclusos para as 

deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001939-94.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO(A))

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO(A))

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO(A))

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEVIO BEDIN (REQUERIDO)

PAULO BEDIN (REQUERIDO)

SERGIO BEDIN (REQUERIDO)

ANA CRISTINA GIONGO BEDIM (REQUERIDO)

MARIA SCHREINER BEDIN (REQUERIDO)

MARIBEL FEIL BEDIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001939-94.2020.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 
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devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). Anoto 

que caso a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária 

e a providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá 

efetuar o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra 

superior, escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá 

selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo 

acima referido sem resposta, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005334-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEY BENEDITO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005334-65.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a emenda à 

inicial apresentada. DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, salientando 

que poderão ser revogados a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais. CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a 

ação no prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. 

Deixo de designar sessão de mediação/conciliação, sufragando o 

disposto no art. 334, do CPC/15, haja vista o constante no Ofício Circular 

n. 01/2017/CEJUSC. Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS 

para as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002001-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COPAGRI - COMERCIAL PARANAENSE AGRICOLA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO ARAUJO KROETZ OAB - PR17515 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO MANFREDINI HAPNER OAB - PR10515 

(ADVOGADO(A))

RENATO BARROZO ARRUDA GONCALVES OAB - PR14068 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALGOSUCESSO INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002001-42.2017.8.11.0040. Vistos etc. De início, PROCEDAM-SE 

as alterações necessárias relativamente a classe processual, passando a 

contar que se trata de cumprimento de sentença, bem como quanto ao 

polo ativo da demanda. No mais, INTIME-SE a parte executada para que, no 

prazo de quinze (15) dias, EFETUE o pagamento dos valores indicados em 

id. 22194167, sob pena de incidência de multa de dez por cento (10%) 

sobre o valor do mesmo e honorários advocatícios, consoante disposto no 

art. 523, §1º, do CPC. Se decorrido o prazo de que trata o item anterior 

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 dez por cento (10%), bem como os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%). Em sendo efetuado 

pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os honorários previstos 

incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, CPC). Não sendo efetuado 

tempestivamente o pagamento e, apresentada a planilha de cálculo 

atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte 

executada (§3º, art. 523, CPC). Havendo pedido de penhora online, 

façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006477-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DOS SANTOS SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAÚ SEGUROS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006477-89.2018.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada por RAQUEL DOS SANTOS SOUSA em face de ITAÚ 

SEGUROS S/A, pretendendo o recebimento de indenização relativa ao 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em razão de acidente 

automobilístico. A exordial veio acompanhada dos documentos de id. 

16346598 e ss. Despacho inicial, id. 16397867. A contestação se acha 

encartada em id. 18882574. Na ocasião, a requerida requereu a alteração 

do polo passivo a fim de que seja incluída também a Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S/A, bem como seja procedida a alteração 

da autuação passando a constar Itaú Seguros de Auto e Residência S/A. 

Arguiu preliminarmente a falta de interesse de agir em razão do pagamento 

na via administrativa. No mérito, pugnou pela improcedência da demanda. 

Impugnação à contestação, id. 25104341. Vieram-me os autos conclusos. 

É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. A princípio, DEFIRO a 

alteração da autuação, passando a constar Itaú Seguros de Auto e 

Residência S/A. No mais, sem delongas, INDEFIRO o pedido de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda, eis que desnecessário 

que a mesma faça parte da demanda, eis que qualquer seguradora que 

compõe o consórcio do seguro obrigatório tem legitimidade para responder 

pelo pagamento da indenização. No mais, passo a análise da preliminar 

arguida. DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR Aduz a parte demandada, 

a falta de interesse de agir da parte autora, sob o argumento de que já 

houve o pagamento da cobertura devida pela via administrativa. No ponto, 

cumpre-me esclarecer que o interesse de agir reside no fato de ser o 

processo o meio adequado, necessário e útil à resolução da pendência 

surgida entre as partes, de modo que de outra maneira não teria o autor 

como obter a providência como almejada em relação a ré. Ademais, 

convém ressalvar que o recebimento parcial da indenização do seguro 

DPVAT, administrativamente, não impede sua complementação até o valor 

previsto em lei. Nesse sentido, oportuno o julgado abaixo: CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR 

REJEITADAS. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. COMPLÇÃO DE 

SEGURO. O recebimento parcial da indenização do seguro DPVAT não 

impede sua complementação até o valor previsto em lei. Aplicação do art. 

3º, inciso II da Lei 6.194/74, modificado pela Lei nº 11.482/07, que não 

diferencia a invalidez parcial da permanente e fixa o valor do seguro em 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O fato ocorreu anteriormente 

à vigência da Lei nº 11.945/09, que em tabela anexa, dispõe sobre o 

percentual do valor a ser recebido e o dano sofrido pela vítima. Por maioria 

dos votos, negou-se provimento ao recurso. (TJ-PE - APL: 

49974720108170480 PE 0004997-47.2010.8.17.0480, Relator: Agenor 

Ferreira de Lima Filho, Data de Julgamento: 25/04/2012, 5ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: 90/2012) Assim, o fato da parte requerente ter 

recebido somente o valor oferecido pela seguradora, não significa ter 

dado plena quitação da indenização a que tem direito, somente ao valor 

que recebeu, e assim, necessário se faz a pretensão do mesmo em obter 

a satisfação integral do seu direito, porquanto configurado está o 

interesse do autor e o direito material pleiteado. Pelo exposto, REJEITO a 

preliminar levantada. Ademais, não havendo outras questões a serem 

apreciadas ou irregularidades a ser expurgada, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO. A par disso, FIXO os seguintes pontos controvertidos: I) a 

ocorrência do sinistro automobilístico; II) se há invalidez permanente; III) se 

há nexo causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente; 

IV) se a invalidez permanente é total ou parcial; V) se parcial, se é 

completa ou incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 

6.194/74; VI) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade 

(intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a realização da prova pericial, 

conforme requerido pelas partes. Desta feita, NOMEIO como perito do 
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Juízo o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, devidamente 

cadastrado no Banco de Peritos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, conforme ficha cadastral anexa, devendo o mesmo ser intimado 

para designação de data. Consigno que os custos com a mencionada 

perícia devem ser suportados pelo Estado de Mato Grosso, haja vista que 

a parte autora é beneficiária da assistência judiciária. Assim, válido 

ressalvar que o valor dos honorários devem ser fixados em observância a 

Resolução n. 232/2016 do CNJ, a qual dispõe que fixação será limitada a 

R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido. Portanto, diante da perícia a ser 

realizada no caso em apreço, ARBITRO os honorários em R$ 1.000,00 (um 

mil reais). Ademais, o pagamento se dará na forma da Resolução nº 

127/2011 do CNJ, art. 9º, in verbis: “O pagamento dos honorários periciais, 

de tradutor ou intérprete efetuar-se-á mediante determinação do 

presidente do Tribunal, após requisição expedida pelo juiz do feito, 

observando-se, rigorosamente, a ordem cronológica de apresentação das 

requisições e as deduções das cotas previdenciárias e fiscais, sendo o 

valor líquido depositado em conta bancária indicada pelo perito.” Portanto, 

INTIME-SE o perito judicial nomeado acerca da presente decisão, devendo 

o mesmo informar se tem interesse na realização da perícia, assinalando o 

prazo de 05 (cinco) dias. Em caso positivo, INTIMEM-SE as partes para, 

querendo, indicarem assistente técnico, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

qual oferecerá seu parecer no prazo comum de 10 (dez) dias, depois de 

apresentado o laudo técnico pericial, independentemente de intimação. O 

laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, 

podendo o expert iniciar os trabalhos imediatamente. ENCAMINHEM-SE ao 

perito os pontos controvertidos como quesitos do Juízo, bem como 

aqueles apresentados pelas partes. Aportando o laudo aos autos, 

INTIMEM-SE as partes para manifestarem. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001955-48.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ADRIANE ANTONELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001955-48.2020.8.11.0040 Vistos etc. Compulsando os autos 

verifico que a exordial está endereçada ao Juizado Especial Cível desta 

Comarca, tendo sido distribuída a este juízo equivocadamente pelo Sistema 

PJE, razão pela qual DETERMINO a redistribuição do presente feito ao 

Juízo Competente. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005893-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA QUIRINO DALMASO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO LUIZ KRAUSE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005101-68.2018.8.11.0040. Sentença sem resolução de mérito 

Vistos etc. Ante o teor da petição de id. 18951339, HOMOLOGO a 

desistência manifestada pela parte autora e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com 

fundamento no art. 485, inciso VIII do CPC. Ademais, entendo ser 

desnecessária a intimação da parte demandada, haja vista que embora 

citado não apresentou contestação. SEM CUSTAS, eis que a autora é 

beneficiária da AJG. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos. P.R.I.C. 

TRANSITADA EM JULGADO, certifique-se e arquive-se. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1005302-26.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO NICARETTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA SALVIANO SANTOS NICARETTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005302-26.2019.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de cumprimento de sentença promovido por RENATO 

NICARETTA em desfavor de SILVIA SALVIANO SANTOS, qualificados no 

presente feito, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial. 

Determinou-se a emenda da exordial (id. 22318466), todavia, o exequente 

deixou transcorrer o prazo sem manifestação, id. 30633407. Vieram-me 

os autos conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois 

bem. Sobre o assunto, o Código de Processo Civil dispõe o seguinte, in 

verbis: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...). 

Consoante exposto acima, determinado a parte autora a emenda da inicial, 

a mesma quedou-se inerte, de modo que a extinção é medida que se 

impõe. Apenas a título de esclarecimento, anoto que o indeferimento da 

petição inicial e, posterior extinção do processo sem resolução do mérito, 

não está condicionado à intimação pessoal da parte autora, eis que o 

Estatuto Processual Civil não traz insculpido em seu bojo mencionada 

previsão. Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta INDEFIRO a 

petição inicial, e consequentemente, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, I c.c 

art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. SEM 

CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos. P.R.I.C. TRANSITADA 

EM JULGADO, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE os autos com 

as anotações e baixas de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005917-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDITH RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DE SOUZA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ANA PAULA DE SOUZA (HERDEIRO)

PAULO ROGERIO DE SOUZA (HERDEIRO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005917-84.2017.8.11.0040. Sentença com Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de pedido de inventário na forma de arrolamento 

requerido por EDITH RODRIGUES DE SOUZA, assistida pela DEFENSORIA 

PÚBLICA ESTADUAL em relação ao bem deixado pelo falecimento de 

PEDRO DE SOUZA, ocorrido em 08/10/2017. Com a exordial vieram os 

documentos de id. 10781479 e ss. Despacho inicial lançado em id. 

10781941, oportunidade em que foi nomeada a requerente como 

inventariante. Em id. 10995496, a requerente encartou aos autos 

fotografias do imóvel pertencente ao espólio. Adiante, em id. 11486480, 

pugnou pela juntada de escritura pública de renúncia de direitos 

hereditários do herdeiro Paulo Rogério de Souza e sua esposa, Sra. 

Silvani Magalhães Batista de Souza. Manifestação da herdeira Ana Paula 

de Souza declarando que aceita a quota-parte que lhe cabe na herança, 

id. 23748190. A inventariante apresentou plano de partilha, id. 25734540. 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Sem delongas, a inventariante cumpriu as exigências legais, 

sendo apresentado as certidões negativas das Fazendas Municipal, 
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Estadual e Federal (id. 10781578), bem como comprovou a isenção para 

recolhimento do imposto de transmissão “causa mortis” (id. 25735099). 

Logo, estando preenchidos os requisitos legais, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que produza seus efeitos legais, a partilha apresentada 

em id. 25734540, atribuindo aos nela contemplados os respectivos 

quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. 

INTIME-SE a Fazenda Pública da sentença ora proferida, para os fins do 

artigo 659, § 2º, do CPC, ressaltando que a sua intervenção se atém à 

verificação do recolhimento do ITCD, possibilitando a cobrança de eventual 

diferença pela via administrativa. TRANSITADA EM JULGADO a presente 

sentença homologatória, EXPEÇA-SE o formal de partilha. Após, nada mais 

sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos, mediante as baixas e cautelas 

de praxe. P.R.I.C. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000311-70.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DALARG ARMAZENS GERAIS LTDA (REQUERENTE)

ANA ANGELICA MARTINELLI MULLER DAL MOLIN (REQUERENTE)

ELTON DAL MOLIN (REQUERENTE)

EVERTON DAL MOLIN (REQUERENTE)

ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN (REQUERENTE)

EDSON DAL MOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT7249-E (ADVOGADO(A))

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO(A))

THIAGO DE ABREU FERREIRA OAB - MT5928-O (ADVOGADO(A))

Nadja Laura Pleutim de Deus OAB - MT0010382A-O (ADVOGADO(A))

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT9237-O (ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO(A))

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

AGROSYN COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI OAB - SP257093-O (ADVOGADO(A))

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

TIAGO LUIZ TORRES COSTA OAB - SP340341 (ADVOGADO(A))

CARLOS HENRIQUE GOMES CAMARGO OAB - SP237470 

(ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Nadja Laura Pleutim de Deus OAB - MT0010382A-O (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (TERCEIRO INTERESSADO)

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427-O (ADVOGADO(A))

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

PIONEIRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO ORIGINAL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT9764-A (ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

BANCO JOHN DEERE S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

CCDS CONFECCOES LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT9237-O (ADVOGADO(A))

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO OAB - MT13700-O (ADVOGADO(A))

JOSE AFONSO LEIRIAO FILHO OAB - SP330002 (ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

NORTOX SA (TERCEIRO INTERESSADO)

ADAMA BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A 

(ADVOGADO(A))

BAYER S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

CLAUDIO HENRIQUE STOEBERL OAB - PR5792-O (ADVOGADO(A))

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Banco Safra S-A (TERCEIRO INTERESSADO)

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198-O (ADVOGADO(A))

HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

CRISTIANO GRECO OAB - SP234347 (ADVOGADO(A))

BANCO FIBRA SA (TERCEIRO INTERESSADO)

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

THIAGO DE ABREU FERREIRA OAB - MT5928-O (ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

BANCO RODOBENS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS 

S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS OAB - RO1084 (ADVOGADO(A))

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

DIEIVERSON PERIN OAB - MT27409/O (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (TERCEIRO INTERESSADO)

GERMANO JULIAN SOUZA OAB - MT16205-O (ADVOGADO(A))

VIVIANE ANNE DIAVAN OAB - MT0006661A (ADVOGADO(A))

CONVERGE COMERCIO INTERNACIONAL EIRELI - ME (TERCEIRO 

INTERESSADO)

HIPER MERCADO GOTARDO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

THELMA PEREZ SOARES CORREA OAB - SP108656 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Direito Autos nº 1000311.70.2020.8.11.0040 Pedido de Recuperação 

Judicial Vistos etc. Cuida-se de pedido de Recuperação Judicial formulado 

por Angelo Virgínio Dal Molin, Edson Dal Molin, Elton Dal Molin, Everton Dal 

Molin, Ana Angélica Martinelli Muller Dal Molin e DALARG Armazéns Gerais 

Ltda, todos devidamente qualificados na petição inicial e componentes do 

Grupo Dal Molin. Após apresentação do laudo relativo ao estudo preliminar 

determinado, estando preenchidos os requisitos legais pertinentes, com 

fundamento no artigo 52 da Lei n. 11.101/2005, DEFIRO O 

PROCESSAMENTO da RECUPERAÇÃO JUDICIAL do GRUPO DALMOLIN, 

constituído pelos empresários Angelo Virginio Dal Molin, Edson Dal Molin, 

Everton Dal Molin, Ana Angélica Martinelli Muller Dal Molin e pela empresa 

DARG Armazéns Gerais Ltda, todos devidamente qualificados nos pedido 

inicial. (Id. 28894644). Seguindo, sob o id. 29666837, foi inserido aos autos 

cópia do recurso de agravo de instrumento AI nº 

1004585.03.2020.8.11.0040 interposto por CHS Agronegócio Indústria e 

Comércio Ltda. Já sob o id. 29713003, Cooperativa de Crédito, Poupança e 

Investimento Sorriso – Sicredi Celeiro do MT, na condição de credora 

também informa a interposição de Agravo de Instrumento, registrado sob 

nº 1004992.09.2020.8.11.0000. Recuperandas manifestam-se quanto à 

remuneração do Administrador Judicial, requerendo o acolhimento parcial 

dos embargos para fixar os honorários do Administrador em 0,8% do 

passivo declarado, sendo que 50% desse valor serão pagos em 40 

(quarenta) parcelas mensais de R$ 13.640,70 (treze mil, seiscentos e 

quarenta reais e setenta centavos) e o saldo remanescente ao final do 

processo, id. 29783993. De outro norte, devidamente intimada, a empresa 

AJ1 Administração Judicial apresentou contrarrazões aos embargos, 

requerendo o seu desprovimento, de modo a manter a decisão que fixou a 
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sua remuneração, 29785266. Na ocasião requereu que a fixação da 

remuneração provisória em 40 (quarenta) parcelas de R$ 34.101,70 (trinta 

e quatro mil, cento e um reais e setenta centavos), vencendo a primeiro 30 

(trinta) dias após a assinatura do termo de compromisso. BASF S/A 

informa e comprova a interposição de Agravo de Instrumento, registrado 

sob nº 1005214.74.2020.8.11.0000, id. 29984417. Banco Bradesco S/A 

noticia que as Recuperandas deixaram de cumprir a determinação contida 

na decisão de id. 29141138 relativamente a publicação do edital em órgão 

oficial, id. 30027889. A credora Pioneira Insumos Agrícolas Ltda apresenta 

divergência em relação ao valor do crédito arrolado nos presentes autos 

de Recuperação Judicial, id. 30030500. UPL do Brasil Indústria e Comércio 

de Insumos Agropecuários S/A, ao habilitar-se nos presentes autos, 

também noticia a interposição de Agravo de Instrumento, sem todavia, 

informar a sua numeração, id. 30095570. A credora Agrosyn Comércio e 

Representação de Insumos Agrícolas Ltda apresenta Divergência com 

relação ao valor do crédito relacionado na inicial, consoante razões que 

constam da petição de id. 30364855. Certidão da Secretaria informando o 

decurso do prazo legal sem que houvesse até a presente data publicação 

do edital pelos requerentes em jornal de grande circulação, id. 30488950. 

Pedido de Habilitação de Crédito apresentada por Bertago Representação 

Comercial Ltda, conforme id. 30527024. É o breve relato. Decido. 1.Dos 

Embargos de Declaração. Deflui-se dos autos que CONVERGE COMERCIO 

INTERNACIONAL EIRELI – ME, na qualidade de credora, apresentou 

Embargos de Declaração (id. 29277793) asseverando que a decisão que 

deferiu o processamento da presente Recuperação Judicial foi omissa 

quando da fixação da remuneração devida à empresa nomeada como 

Administradora Judicial, pois o valor arbitrado extrapola a orientação 

normativa explicitada no art. 24 da Lei nº 11.101, de 9 de Fevereiro de 

2005. Sobre o instituto em pauta, o Código de Processo Civil estabelece 

que: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” Seguindo, o artigo 1023 do 

mesmo Estatuto Processual diz: “Art. 1.023. Os embargos serão opostos, 

no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do 

erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. § 

1º Aplica-se aos embargos de declaração o art. 229. § 2º O juiz intimará o 

embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a 

modificação da decisão embargada.” Considerando os argumentos 

lançados pela embargante/credora, é facilmente cognoscível os embargos 

manejados objetivam apenas e tão-somente a modificação da decisão 

proferida, já que o percentual arbitrado a título de remuneração 

encontra-se em perfeita conformidade com a margem legal prevista pela 

Lei nº 11.101/2005. Outrossim, de conformidade com a orientação 

doutrinária e jurisprudencial predominante, a decisão proferida a partir da 

análise dos embargos de declaração somente pode modificar o conteúdo 

de um julgado, quando isso for conseqüência da correção do ato, o que, 

não é o caso dos autos, já que, ao contrário do que afirma a 

embargante/credora, no que foi seguida pelas Recuperandas, no caso ora 

examinado inexiste o vício apontado. Aliás, urge registrar que, s.m.j, ao 

apresentar os embargos em exame, a embargante/credora invoca 

entendimentos jurisprudenciais que destoam da decisão proferida, 

concluindo pela necessária procedência do pedido, todavia, não logra 

apontar de forma efetiva qualquer vício capaz macular a decisão 

proferida. Sabe-se que não se pode admitir os presentes embargos com 

objetivos infringentes, pois a alteração da decisão proferida proferida 

somente poderia ocorrer como reflexo da sua correção por um dos vícios 

previstos no dispositivo legal supracitado. Lecionando sobre o tema, o 

mestre Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda disse “o que se pede é 

que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para 

exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se 

que reexprima”. (Comentários ao Código de Processo Civil, volume VII. Rio 

de Janeiro: Forense, 1999. p. 399/400). Aliás, nesse sentido é o 

entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. INTUITO INFRINGENTE. 

RAZÕES RECURSAIS DEFICIENTES. SÚMULA Nº 284/STF. 1. Ausentes 

quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o 

intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir 

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro 

material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. Na hipótese, 

quanto à alegada violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1º, IV, do CPC/2015, 

os aclaratórios apresentam deficiência na fundamentação, aplicando-se o 

teor da Súmula nº 284/STF. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl 

no AgInt nos EDcl no AREsp 1212931/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 

02/08/2019) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. 

EFEITOS INFRINGENTES. MERA IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE. 

EMBARGOS REJEITADOS. I - São cabíveis embargos declaratórios quando 

houver, na decisão embargada, contradição, omissão ou obscuridade a 

ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual 

erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e pela 

jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou 

modificação do decisum embargado. II - Mostra-se evidente a busca 

indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do 

resultado do julgamento que desproveu o agravo regimental pois, na 

espécie, à conta de omissão no decisum, pretende o embargante a 

rediscussão de matéria já apreciada. III - Os embargos de declaração, ao 

contrário do que alegado pelo embargante, não se prestam à determinação 

de formalidades dos procedimentos instrutórios ou de estabelecimento de 

leading case. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg no 

AgRg no AREsp 857.264/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 

julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019) Logo, não havendo vício a ser 

sanado em relação à decisão proferida nestes autos, possuindo os 

embargos de declaração apresentados efeito meramente infringentes, o 

que não se pode admitir, REJEITO-O, mantendo-se a decisão na forma 

proferida. Pelas mesmas razões, INDEFIRO o pedido das Recuperandas de 

redução do percentual fixado a título de remuneração em favor da 

Administradora Judicial. Haja vista a probabilidade de interposição de 

recurso relativamente à decisão que fixou a remuneração da empresa 

nomeada, por ora, ARBITRO A REMUNERAÇÃO PROVISÓRIA da 

Administradora Judicial em 18 (dezoito) parcelas de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais) mensais, vencendo a primeira no prazo de 30 (trinta) dias a contar 

da assinatura do termo de compromisso, devendo os pagamentos serem 

realizados diretamente à empresa nomeada, mediante juntada do 

comprovante de depósito/transferência pelas Recuperandas nestes 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias após cada vencimento. No mais, 

cumpra-se o já determinado na decisão proferida. 2. Relativamente aos 

recursos de Agravo de Instrumento interpostos, quais sejam, AI nº 

1004585.03.2020.8.11.0040 (Agravante: CHS Agronegócio Indústria e 

Comércio Ltda), AI nº 1004992.09.2020.8.11.0000 (Agravante: 

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sorriso – Sicredi Celeiro 

do MT), AI nº 1005214.74.2020.8.11.0000 (Agravante: BASF S/A) e AI 

s/nº (Agravante: UPL do Brasil Indústria e Comércio de Insumos 

Agropecuários S/A -id. 30095570), DETERMINO à Secretaria da Vara que 

certifique existência de eventual decisão superior proferida nos autos de 

qualquer dos recursos mencionados ou outros anteriormente interpostos, 

inserindo cópia das mesmas neste processo, se for o caso; 3. No que se 

refere às divergências e/ou pedidos de habilitação de crédito 

apresentadas nestes autos, consoante ids. 30030500 (Pioneira Insumos 

Agrícolas Ltda), id. 30364855 (Agrosyn Comércio e Representação de 

Insumos Agrícolas Ltda) e id. 30527124 (Bertago Representação 

Comercial Ltda), convém registrar que elegeram os credores mencionados 

via inadequada, ao menos momentaneamente, visto que devem observar o 

disposto no art. 7º da LRF. Logo, DETERMINO à Secretaria da Vara a 

exclusão, mediante certidão, das petições de divergência/habilitação 

inseridas sob os identificadores acima e imediata intimação dos credores 

para observância do procedimento legal adequado. 4. Quanto ao teor da 

certidão de id. 30488950, INTIME-SE as Recuperandas, bem como a 

Administradora Judicial para manifestação no prazo comum de 48 

(quarenta e oito) horas. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 25 de Março 

de 2020. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1004757-53.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REU)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, POR SEU 

PROCURADOR, VIA DJE, PARA, QUERENDO, IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001581-32.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS OAB - MT24673/O (ADVOGADO(A))

ELZA MENDES DA SILVA OAB - 409.269.581-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIVANA MENDES DA SILVA (REQUERIDO)

MARIA MENDES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001581-32.2020.8.11.0040. 

REPRESENTANTE: ELZA MENDES DA SILVA REQUERIDO: JOSIVANA 

MENDES DA SILVA, MARIA MENDES DA SILVA Vistos etc., Trata-se de 

ação de interdição c/c pedido de tutela provisória de urgência, proposta 

por ELZA MENDES DA SILVA, devidamente representada pela por seu 

advogado, pleiteando a curatela dos interditandos JOSIVAM MENDES DA 

SILVA e MARIA MENDES DA SILVA, todos devidamente qualificados nos 

autos. A autora é irmã dos interditandos. Consta da exordial que os 

Requeridos apresentam atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, 

déficit auditivo e compreensão limitada, necessitando, assim de 

acompanhamento e cuidados especiais. Com a inicial, vieram documentos 

de Id. 30090680 e ss. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. RECEBO 

a inicial em todos os seus termos, considerando que preenchidos os 

requisitos legais. DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte 

autora (art. 99, § 3º, NCPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser 

revogada no curso do processo, caso reste evidenciado que reúna 

condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais. 

De pronto, em que pese à 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. Nessa toada, por 

perseguir a parte autora tutela específica, os efeitos da pretendida 

antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, que deverá 

ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) probabilidade 

do direito; (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

Assim, nota-se que a pretensão da parte autora está amparada dos 

pressupostos autorizadores da concessão da tutela perseguida. Afinal, 

pela dicção do ordenamento jurídico, o curador do relativamente incapaz 

deve ser o parente mais próximo que ostentar melhores condições de 

exercer o múnus, razão pela qual vislumbro a evidência de parentalidade 

entre as partes, haja vista que a requerente é irmã dos interditandos, a 

qual dispensa todos os cuidados necessários ao requerido, estando 

preenchido o primeiro requisito (probabilidade do direito). Logo, quanto ao 

preenchimento do segundo requisito (perigo de dano), restando ausente a 

presença de um curador, ameaçado estaria o direito do interditando em 

promover a gerência dos atos civis de elevada importância diária. Nesse 

sentido: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REMOÇÃO 

DE CURATELA - PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

AFASTADA - LIMINAR - NEGLIGÊNCIA DA CURADORA - REMOÇÃO - 

MEDIDA QUE SE IMPÕE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - DECISÃO 

REFORMADA. Sendo a pretensão da autora manifestamente compatível 

com o direito brasileiro, não há falar em impossibilidade jurídica do pedido. 

A curatela consiste no mister de zelar pela pessoa e bens do interditado, 

pelo que outro curador lhe deve ser nomeado. Se o primitivo não se 

desincumbe de suas funções de forma satisfatória, como conseqüência 

lógica e racional, impõe o dever de ser afastada das funções para que o 

patrimônio do curatelado não seja colocado em risco. (AI 86496/2010, 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 10/11/2010, Publicado no DJE 22/11/2010) (TJ-MT - AI: 

00002993720108110036 86496/2010, Relator: DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/11/2010, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2010). Diante disso, compulsando os 

documentos carreados nos autos, justo que o munús recai sobre a 

requerente e irmã dos interditandos, à medida que até o momento não há 

indicações de que pessoa diversa ostente melhores condições de 

exercê-la. Por essas razões, DEFIRO a tutela antecipada, de modo que 

NOMEIO a requerente ELZA MENDES DA SILVA, como curadora provisória 

dos(as) interditandos(as) JOSIVAM MENDES DA SILVA e MARIA MENDES 

DA SILVA, exclusivamente para fins emergenciais, notadamente para 

intervenção administrativa e/ou judiciária, nos termos do artigo 749, 

parágrafo único do CPC. Registre-se que o curador provisório deverá 

juntar aos autos, a cada trimestre, as documentações pertinentes à 

prestação de contas no tocante à destinação do montante utilizado para 

atender a subsistência do interditando (art. 553, do CPC). DESIGNO 

audiência/entrevista com o(a) interditando(a) para o DIA 07 DE JULHO DE 

2020, ÀS 17H00MIN, conforme determina o artigo 751 do CPC. Ademais, 

DETERMINO: 1. INTIME-SE o(a) curador(a) provisório(a) para, NO PRAZO 

DE 05 (CINCO) DIAS, comparecer à Secretaria deste Juízo para assinar o 

termo de compromisso (art. 759, inciso I do CPC), bem como para 

comparecer à audiência designada. 2. CITEM-SE os(as) requeridos(as) 

pessoalmente para comparecer à entrevista/audiência designada, 

devendo o Oficial de Justiça indagar a possibilidade do(a) interditando(a) 

de constituir um defensor, bem como a possibilidade dos(a) 

interditandos(a) deslocar-se para comparecer à entrevista (art. 751,§1°, 

do CPC). 3. Consigno que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, contados da 

entrevista designada, o(a) requerido(a) poderá impugnar o pedido de 

interdição (art. 751 do CPC). 4. REMETAM-SE os autos à equipe 

multidisciplinar deste juízo para que REALIZE ESTUDO SOCIAL na 

residência da curadora provisória e do(a) requerido(a), a fim de averiguar 

as reais condições em que se encontra o(a) curatelando(a), assim como 

verificar a possibilidade deste exercer a curatela, encaminhando relatório 

conclusivo a este Juízo no PRAZO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. 

INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público, conforme determina o artigo 

752, §1° do CPC. CUMPRA-SE, expedindo necessário. Às providências. 

(assinado digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000407-85.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BONFIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELMA DE ARRUDA PINTO (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000407-85.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANTONIO BONFIM REU: JOELMA DE ARRUDA PINTO Vistos etc., RECEBO 

a inicial em todos os seus termos, considerando que preenchidos os 

requisitos legais. Processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA, conforme 

determina o artigo 189, II, do Código de Processo Civil. DEFIRO os 

benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, NCPC), 

advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no curso do 

processo, caso reste evidenciado que reúna condições financeiras de 

arcar com as custas e despesas processuais. DESIGNE-SE audiência de 

mediação, a qual será realizada pelo CEJUSC local. INTIME-SE a parte 

requerente, na pessoa do advogado, para comparecimento a solenidade 

designada; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou 

por representante com procuração específica, com outorga de poderes 

para negociar e transigir). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Caso a parte ré faça uso da previsão 

do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a contestação 

será a data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na 

audiência de conciliação, ficando desde já determinado o cancelamento da 

solenidade. Caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de 

qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início 
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na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar 

o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares 

(art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do 

NCPC, nos seguintes termos: (a) Havendo revelia, informe se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; (b) Havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; (c) Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Considerando que a causa envolve interesse de incapaz 

INTIME-SE o Ministério Público, na forma do artigo 178, inciso II do CPC. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

(assinado digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001763-57.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. K. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BOFF NEUMANN OAB - MT0011894A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. K. K. (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001763-57.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

LISETE MARIA KONRAD REU: MICHAEL JONATHAN KONRAD 

KLASSMANN Vistos etc., Trata-se de ação de interdição, com pedido de 

tutela provisória de urgência, proposta por LIZETE MARIA KLASSMANN 

pleiteando a decretação da interdição de seu filho MICHAEL JONATHAN 

KONRAD KLASSMANN, aduzindo, em síntese, que o interditando é 

portador de transtorno mental, que o impossibilita de exercer os atos da 

vida civil, razão pela qual a requerente postulou a sua nomeação como 

curadora do requerido. A inicial foi recebida e liminar concedida (id. 

3222726). O interditando foi citado, quedando-se inerte. Realizou-se a 

entrevista (id. 12531305) e foi determinada a realização da perícia e 

estudo psicossocial com o interditando. Ao id. 16163032 foi juntado laudo 

psicossocial. Ao id. 20319835 foi proferida decisão nomeando perita para 

realização de perícia com o interditando. Consta certidão ao id. 23023369, 

indicando que não houve manifestação da perita nomeada. Os autos 

vieram conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. O conjunto de provas dos 

autos demonstra que o filho da requerente sofre de Síndrome de 

William-Beuren, que é uma doença que cursa com alterações vasculares, 

problemas cardiovasculares, particularmente estenose aórtica 

supravalvular (ESVA), anomalias do tecido conjuntivo, hipercalcemia e 

retardo mental, associado a comportamento hipersocial e loquaz, sendo 

assim incapaz de reger a sua pessoa e administrar bens. Foi juntado com 

a petição inicial documento médico que demonstram as limitações, assim 

como, durante a entrevista constato que o interditando responde as 

perguntas formuladas pela magistrada, bem como pelo Ministério Público, 

com dificuldade. Portanto, diante dos fatos ora relatados, verifico que 

realmente deve ser deferido o pedido contido na inicial, considerando a 

manifestação favorável do Ministério Público, bem como que restou 

comprovado nos autos que a requerida é incapaz de reger os atos da vida 

civil. Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, tornando 

definitiva a decisão de antecipação dos efeitos da tutela para DECRETAR 

A INTERDIÇÃO de MICHAEL JONATHAN KONRAD KLASSMANN, 

DECLARANDO-A absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, na forma do artigo 3º, do CC c/c 755, inciso I do CPC, 

NOMEANDO como curadora definitiva sua genitora, LIZETE MARIA 

KLASSMANN. Nos termos do artigo 755, § 3° do Código de Processo Civil, 

DETERMINO que se INSCREVA a presente sentença de interdição no 

Cartório de Registro Civil competente e publique-se na imprensa local e no 

órgão oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 dias, devendo 

constar no edital o nome do interdito e de seu curador, a causa da 

interdição e os limites da curatela. Após o registro da sentença no Cartório 

de Registro Civil competente, INTIME-SE O(A) CURADOR(A), para prestar 

compromisso, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, conforme dispõe o artigo 

759, I do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e taxas judiciárias, entretanto, suspendo sua exigibilidade 

considerando o deferimento gratuidade da justiça. CIÊNCIA ao Ministério 

Público. Após o trânsito em julgado, arquivem-se procedendo às baixas 

necessárias. PUBLIQUE-SE E INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. (assinado digitalmente) DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001303-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO ROQUE DE PADUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT6014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

JOAO DE PADOVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001303-36.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: ENIO ROQUE DE PADUA REQUERIDO: JOAO DE PADOVA, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., 

Trata-se de ação de interdição, com pedido de tutela provisória de 

urgência, proposta por ENIO ROQUE DE PADUA pleiteando a decretação 

da interdição de seu irmão JOÃO DE PADUA, aduzindo, em síntese, que o 

interditando é portador de transtorno mental de caráter irreversível, sem 

condições psicológicas de se expressar com normalidade, estando 

incapacitado para o desempenho das atividades da vida cotidiana e para o 

trabalho, não tendo reabilitação para quaisquer outras atividades.. A inicial 

foi recebida e liminar concedida (id. 5583843). O interditando foi citado e 

apresentou contestação por meio da Defensoria Pública ao id. 14372889. 

Realizou-se a entrevista (id. 7979745) e foi determinada a realização da 

perícia e estudo psicossocial com o interditando. Ao id. 9586250 foi 

juntado o laudo médico. Ao id. 11237267 foi juntado laudo psicossocial. A 

defensoria pública se manifestou favorável a interdição do requerido ao id. 

21201790. Ao id. 28870276 a parte autora juntou pedido de substituição 

do curador, considerando o falecimento do Sr. ENIO ROQUE DE PADUA. 

Os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. O conjunto de 

provas dos autos demonstra que o requerido apresenta-se com 

alterações cognitivas, déficit de raciocínio, pensamento desordenado e 

comportamento inseguro com dependência do irmão até para falar. O 

laudo médico juntado aos autos demonstra as limitações, considerando o 

interditando “com incapacidade total e definitiva ao trabalho e existência de 

total dependência de terceiros”. Portanto, diante dos fatos ora relatados, 

verifico que realmente deve ser deferido o pedido contido na inicial, 

considerando a manifestação favorável da Defensoria Pública, bem como 

que restou comprovado nos autos que o requerido é incapaz de reger os 

atos da vida civil. Ademais, considerando o falecimento do curador 

provisório do interditando, DEFIRO o pleito de id. 28870276, de modo que 

admito a substituição do curador pela Sra. CLARICE CICILIA DE PADUA 

VENANCIO, também irmã do interditando. Por todo exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da exordial, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I do CPC, tornando definitiva a decisão de antecipação dos 

efeitos da tutela para DECRETAR A INTERDIÇÃO de JOÃO DE PADUA, 

declarando-o absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, na forma do artigo 3º, do CC c/c 755, inciso I do CPC, 

NOMEANDO como curadora definitiva sua irmã, CLARICE CICILIA DE 

PADUA VENANCIO. Nos termos do artigo 755, § 3° do Código de Processo 

Civil, DETERMINO que se INSCREVA a presente sentença de interdição no 

Cartório de Registro Civil competente e publique-se na imprensa local e no 

órgão oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 dias, devendo 

constar no edital o nome do interdito e de seu curador, a causa da 

interdição e os limites da curatela. Após o registro da sentença no Cartório 

de Registro Civil competente, INTIME-SE O(A) CURADOR(A), para prestar 

compromisso, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, conforme dispõe o artigo 

759, I do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e taxas judiciárias, entretanto, suspendo sua exigibilidade 

considerando o deferimento gratuidade da justiça. CIÊNCIA ao Ministério 

Público e à Defensoria Pública. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

procedendo às baixas necessárias. PUBLIQUE-SE E INTIMEM-SE. 
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CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. (assinado 

digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003206-38.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CARVALHO LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT23547/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

GEO CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

ROSANE SANTOS DA SILVA OAB - MT17087-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

Autora, via DJE, para manifestar-se nos autos sobre as petições dos 

requeridos, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002052-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA SPANHOL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI OAB - MT0014834A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEO KOSSMANN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE ALDAIR CARVALHO OAB - MT15122/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002052-53.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

RITA DE CASSIA SPANHOL RÉU: CLEO KOSSMANN TERMO DE 

AUDIÊNCIA Processo nº: 1002052-53.2017.8.11.0040 Data: 15-10-2019 

Início: 13h30min Local: Sala de audiência Comarca de Sorriso/MT Término: 

14h30min Ato Processual Audiência de Instrução e Julgamento Juíza: 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Requerente Rita de Cássia Spanhol 

Requerido Cleo Rossmann OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência presidida 

pela MM. Juíza de Direito Dr.ª Daiene Vaz Carvalho Goulart, constatou-se a 

presença das partes autoras Rita de Cássia Spanhol, acompanhadas de 

seu(ua, s) advogado(a, s) Deiziane Padilha da Silva Sáfadi, OAB-MT 

14.834, ausente a parte requerida Cleo Rossmann, bem como seu 

advogado, presentes as testemunhas Eliete Maria Alves Santos de 

Oliveira, José Batista da Silva, Cristina de Souza Araújo e Priscila Maria 

Moreira, todos esclarecidos, cientes e de acordo com as regras de 

utilização, publicidade, segurança e conservação do registro audiovisual 

para coleta da prova oral, manifestação das partes e decisões judiciais 

proferidas nesta oralidade, conforme art. 95 da CNGC c.c § 5º do art. 367 

do CPC/15. A parte autora desistiu do depoimento pessoal do requerido. . 

DELIBERAÇÃO: Após deliberação das Partes, a MM. Juíza proferiu a 

seguinte decisão: “Vistos etc. Considerando a ausência do requerido, bem 

como de seu advogado, o qual foi devidamente intimado via DJE da 

presente oralidade, DECLARO preclusa a produção de prova em relação 

as testemunhas do requerido. No mais, permaneçam os autos conclusos 

para a análise dos pedidos contidos no id. n.°13202776. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se” Nada mais havendo a constar, a MM. 

Juíza determinou que às 14h09min encerrasse o presente termo, que 

depois de lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Bruno 

Vinicius Peres, Estagiário de Gabinete, digitei o presente termo. 

Sorriso-MT, 15 de outubro de 2019. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza De 

Direito Deiziane Padilha da Silva OAB/MT 14.834 Advogada da autora Rita 

de Cássia Spanhol Parte autora

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003727-85.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO TREVEJO MARCHIORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE ANTUNES VIEIRA (EXECUTADO)

EVANDRO CARLOS CHENET (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA DAR 

ANDAMENTO AO FEITO, REQUERENDO O QUE DE DIREITO, NO PRAZO 

LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000732-60.2020.8.11.0040

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:

NEI SARAIVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO(A))

LUANA MOREIRA SANTOS OAB - MT27106/O-O (ADVOGADO(A))

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT7720-B (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS AO ADVOGADO DA PARTE 

AUTORA, PARA QUE INFORME CONTA BANCÁRIA PARA EXPEDIÇÃO DO 

ALVARÁ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005903-32.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA PATRICIA PAULINO DE FARIA OAB - SP389195 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. P. W. (REQUERIDO)

 

Processo  n º  1005903 -32 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a parte REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho. Sorriso/MT, 25/03/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002536-97.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZE FATIMA GIERME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DE QUEVEDO CANEZ SIPMANN OAB - MT26059-A (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING OAB - MT2869-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

Processo n º :  1002536-97 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no prazo legal. 

Sorriso/MT, 25 de março de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005537-90.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOAO ALBERTO RACHELE OAB - PR44672 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. S. (REQUERIDO)

 

Processo  n º  1005537 -90 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a parte REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho. Sorriso/MT, 25/03/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000914-85.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA OAB - MT6347-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GUSTAVO STARLICK (EXECUTADO)

JONARA CRISTINA BARBIERI STARLICK (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726-B (ADVOGADO(A))

 

Processo nº : 1000914-85.2016.8.11.0040 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR as PARTES REQUERENTE e REQUERIDA, para, no prazo legal, 

manifestarem-se nos autos, requerendo o que entender de direito. 

Sorriso/MT, 25 de março de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000950-88.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NAPOLEAO THADEU GATO DERRE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ADELINA BUENO DE OLIVEIRA DERRE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS OAB - MT25659/O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL KRZYZANSKI OAB - MT0009489A (ADVOGADO(A))

ALEX TOCANTINS MATOS OAB - MT5483-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO DEMETRIO COSTI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

NEURA MARIA CASTELLANI COSTI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CELSO SOUZA LINS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SELENE COSTI LINS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000950-88.2020.8.11.0040. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: NAPOLEAO THADEU GATO DERRE, 

ADELINA BUENO DE OLIVEIRA DERRE ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

CELSO DEMETRIO COSTI, NEURA MARIA CASTELLANI COSTI, CELSO 

SOUZA LINS, SELENE COSTI LINS Vistos etc., 1.) Sem delongas, 

verifica-se que os documentos que instruem a inicial se revelam, em tese, 

como incompatíveis com a condição de hipossuficiência 

econômico-financeira que a norma processual exige para a concessão 

das benesses da justiça gratuita. 2.) Nesse tocante, determina o art. 99, § 

2º, do NCPC, que “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.” 3.) Assim, com fundamento no art. 99, § 2º, do NCPC, 

concedo à parte autora o prazo de 15 dias para a comprovação concreta 

dos requisitos necessários à concessão do benefício da gratuidade ou 

para o imediato recolhimento das custas iniciais e taxa judiciária devidos, 

sob pena de indeferimento da inicial. 4.) Intime-se. Cumpra-se. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito.

Citação

Citação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002273-65.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI FERREIRA GARCIA (REQUERENTE)

ESTER FERREIRA GARCIA (REQUERENTE)

ELIAS FERREIRA GARCIA (REQUERENTE)

IRENE FERREIRA GARCIA (REQUERENTE)

CLAUDIO FERREIRA GARCIA (REQUERENTE)

NATANAEL GARCIA BRUNHOLI (REQUERENTE)

JAIR FERREIRA GARCIA (REQUERENTE)

CLARICE GARCIA BASSETI (REQUERENTE)

MARILENI GARCIA BRUNHOLI (REQUERENTE)

LAERCIO FERREIRA GARCIA (REQUERENTE)

PAULO FERREIRA GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA FERREIRA GARCIA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 

(trinta) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO DAIENE VAZ CARVALHO GOULART PROCESSO n. 

1002273-65.2019.8.11.0040 Valor da causa: R$ 125.645,00 ESPÉCIE: 

[Inventário e Partilha]->INVENTÁRIO (39) POLO ATIVO: ESTER FERREIRA 

GARCIA RIBEIRO, brasileira, casada, secretaria do lar, portadora do RG 

nº. 1858831-0 SSP/MT, inscrita no CPF 946.067.141-15; DAVI FERREIRA 

GARCIA, brasileiro, solteiro, autônomo, portador do RG n.º 1531611-4 

SSP/MT, inscrito no CPF sob n.º 951.877.901-53; CLARICE GARCIA 

BASSETI, brasileira, casada, do lar, portadora do RG nº. 1551544-3 

SSP/MT, inscrita no CPF sob nº. 014.980.541-10; JAIR FERREIRA GARCIA, 

brasileiro, casado, aposentado, portador do RG nº 0680252-4 SSP-MT, 

inscrito no CPF sob nº 460.514.571-00; PAULO FERREIRA GARCIA, 

brasileiro, casado, pedreiro, portador do RG nº 12416053 SSP-MT, inscrito 

no CPF sob nº 856.714.441-87; LAÉRCIO FERREIRA GARCIA, brasileiro, 

casado, motorista, portador do RG nº 17476400 SSP-MT, inscrito no CPF 

sob nº 353.214.401-82; MARILENI GARCIA BRUNHOLI, brasileira, solteira, 

do lar, portadora do RG nº 1188579-3 SSP-MT, inscrita no CPF sob nº 

970.982.991- 20; NATANAEL GARCIA BRUNHELI, brasileiro, casado, 

motoboy, portador do RG nº 1138740-8 SSP-MT, inscrito no CPF sob nº 

815.941.781-00; IRENE FERREIRA GARCIA, brasileira, solteira, do lar, 

portador do RG nº 2392899-9 SSP-MT, inscrita no CPF sob nº 

045.957.901-04; ELIAS FERREIRA GARCIA, brasileiro, solteiro, motorista 

autônomo, portador do RG nº 10000867 SSP-MT, inscrito no CPF sob nº 

655.553.921-68; CLAUDIO FERREIRA GARCIA, brasileiro, solteiro, 

pedreiro, portador do RG nº 467687 SSP-MT, inscrito no CPF sob nº 

996.440.882-04 POLO PASSIVO: Nome: ROSA FERREIRA GARCIA, 

falecida no dia 01 de setembro de 2018, a de cujus era portadora do RG 

nº. 2207372-3 SSP/MT, inscrita no CPF sob o nº. 946.145.711-15 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS 

NÃO REPRESENTADOS E EVENTUAIS HERDEIROS AUSENTES, para que 

tomem conhecimento dos termos do Inventário e partilha referente aos 

autos acima identificados, conforme despacho, inicial 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 edital. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, MARCILEIA CAPITANIO MULLER DE SOUZA, digitei. SORRISO, 

24 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 
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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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001129-61.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO CESCON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LOURIVAL MACHADO DE MENEZES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001129-61.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

LAERCIO CESCON REU: ANTONIO LOURIVAL MACHADO DE MENEZES 

Vistos etc., Trata-se de Ação de Cobrança de Contrato de Empreitada c/c 

Danos Morais e Materiais, movida por LAERCIO CESCON em face de 

ANTONIO LOURIVAL MACHADO DE MENEZES, pelos fatos e fundamentos 

narrados na inicial. Em decisão de Id 2047744 foi indeferido o pedido 

liminar. O laudo pericial foi juntado no Id 15543234. Devidamente citado, o 

requerido apresentou contestação e reconvenção no Id 8110277. 

Impugnação à contestação e contestação à reconvenção, Id 8812352. Em 

despacho de Id 13056795 foi determinada a intimação das partes para 

especificação de provas. O requerido/reconvinte pugnou pela produção 

de prova testemunhal, depoimento pessoal, documental e pericial, além de 

expedição de ofício, Id 13354795. Posteriormente, o requerido/reconvinte 

reiterou o pedido de produção de prova, Ids 14023607 e 21728067. No Id 

14809389 foi certificado o decurso do prazo sem manifestação da parte 

autora quanto a produção de provas. É o relatório. Passo a sanear o feito. 

Não havendo alegações de preliminares ou outras questões a serem 

apreciadas ou, ainda, irregularidades a serem expurgadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: a) quantos 

metros quadros foram construídos na obra contratada; b) se houve erro 

de execução; c) se houve atraso na entrega de materiais que acarretasse 

no atraso da obra e prejuízo ao autor; d) se houve dano material a ser 

reparado por ambas as partes; e e) se algum ato praticado pelas partes 

configura ato ilícito passível de dano moral. A distribuição do ônus da 

prova se mantém na forma descrita no artigo 373, incisos I e II, do CPC. 

DEFIRO, desde já, a produção de prova oral (testemunhal e depoimento 

pessoal) e prova pericial pleiteadas pela parte requerida/reconvinte, posto 

que úteis e pertinentes para o deslindes dos pontos controvertidos da 

ação. INDEFIRO a expedição de ofício a empresa Nortão Materiais, uma 

vez que a prova pretendida (se houve entrega de materiais) poderá ser 

obtida através da produção de prova testemunhal, ora deferida. Para a 

realização da prova pericial, NOMEIO como Perito(a) Judicial o(a) Sr(a). 

FRANCIELE RUIZ DOS SANTOS, com endereço a Rua Amazonas, nº 673, 

Bairro centro, CEP: 78.870-000, Sorriso/MT, fone (66) 99978-1730, e-mail: 

franciele_ruiz@hotmail.com. INTIMEM-SE as partes para fins e prazos dos 

incisos I, II e III do §1º do artigo 465 do NCPC. Após, INTIME-SE o(a) Sr(a). 

Perito(a) acerca da sua nomeação, para que cumpra o encargo, 

independentemente de compromisso (artigo 466, do CPC), bem como para 

fazer a proposta dos honorários periciais. Com a proposta, INTIME-SE a 

parte requerida/reconvinte para pagamento do valor dos honorários 

periciais, ficando consignado, desde já, que uma vez depositado referido 

importe, 50% (cinquenta por cento) será desde logo liberado para os 

inícios dos trabalhos periciais, sendo que o remanescente será liberado 

logo após protocolo nos autos do relatório final. Fixo prazo de 30 (trinta) 

dias para apresentação do relatório final, contados a partir da liberação da 

primeira metade do valor dos honorários periciais. Depositado o laudo em 

Cartório, intimem-se as partes para que sobre ele se manifestem no prazo 

sucessivo de cinco (05) dias, primeiro a exequente e, após, o executado 

(art. 477, §º, CPC). Deixo consignado desde já que a audiência de 

instrução e julgamento será designada após a realização da perícia. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003502-65.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO TADEU BERLATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003502-65.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

FERNANDO TADEU BERLATO REU: POR DO SOL URBANIZACOES LTDA 

Vistos etc., Trata-se de Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c 

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Inversão do Ônus 

da Prova ajuizada por FERNANDO TADEU BERLATO em face de PÔR DO 

SOL URBANIZAÇÕES LTDA, ambos qualificados nos autos. Alega a parte 

autora, em breve síntese, que na data de 13/09/2013 adquiriu junto à 

requerida o lote urbano 09, quadra 28, no loteamento denominado 

Residencial Santa Clara, pelo valor de R$63.610,00 (sessenta e três mil, 

seiscentos e dez reais), sendo entrada de R$3.000,00 (três mil reais) mais 

110 parcelas no valor de R$551,00 (quinhentos e cinquenta e um reais), 

que seriam reajustadas anualmente nos meses de março pela variação 

integral do INPC, além da taxa de 6%. Afirma que além de a ocupação dos 

lotes no referido bairro ter se dado de forma desordenada, sem observar 

as cláusulas contratuais que definem a metragem mínima de construção 

de 70 metros quadrados, em alvenaria com cobertura aparente em telha 

de barro ou cimento, entende que a cláusula relativa ao reajuste anual 

prevista no contrato objeto da lide seria abusiva, onerando 

demasiadamente as parcelas. No final, pleiteou pela declaração de 

abusividade das cláusulas quanto ao reajuste de seus valores, com a 

revisão do valor total do imóvel e devolução dos valores pago a maior, 

bem como pela condenação da requerida no pagamento de indenização 

por danos morais. Com a inicial vieram os documentos de Id 4324354 e 

seguintes. Em decisão de Id 5812408 foi recebida a inicial, indeferido o 

pedido liminar e determinada a citação da parte requerida. Citada, a 

requerida apresentou contestação e documentos no Id 8002209 e 

seguintes. Impugnação à contestação, Id 9409214. É o relatório. 

Fundamento e decido. O presente feito comporta julgamento antecipado a 

teor do artigo 355, incisos I, do CPC, não havendo necessidade de dilação 

probatória. Não havendo preliminares a serem apreciadas, passo 

diretamente à análise do mérito. Inicialmente consigno que, inobstante 

tratar-se o presente caso de relação de consumo, a aplicação do CDC, 

por si só, não assegura a integral procedência dos pedidos formulados na 

inicial, uma vez que somente a análise de cada caso concreto é que 

permite verificar eventual ocorrência de abusividade das cláusulas 

contratuais que se pretende a revisão. Além disto, tratando de análise de 

cláusulas contratuais, não restou demonstrado a hipossuficiência do autor 
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para a comprovação da abusividade dos reajustes anuais alegados, não 

havendo que se falar em inversão do ônus da prova, notadamente porque 

será feita a análise dos documentos juntados ao feito. Com efeito, a 

relação contratual entre as partes restou incontroversa, conforme se nota 

do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Id 4324366. 

Quanto à alegação do autor de abusividade da cláusula 5.2, ‘b’ da avença, 

que estabelece que, anualmente, no mês de março, o saldo devedor 

deverá ser reajustado pela variação do INPC, mais taxa de 6% (seis por 

cento), entendo que não há nenhuma ilegalidade ou abuso, inclusive 

porque livremente pactuado pelas partes e comumente utilizado no 

mercado para esse tipo de contrato. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. Ação 

de Revisão Contratual c.c. Consignação em Pagamento. Promessa de 

Compra e Venda de Imóvel. Inconformismo. Não acolhimento. Cerceamento 

de defesa. Inocorrência. Inteligência do artigo 370 do Código de Processo 

Civil. Pretensão autoral de invalidar o Contrato firmado entre sob a 

alegação de existência de cláusulas leoninas e cobrança de tarifas 

abusivas. Descabimento. Os encargos questionados na Avença estão 

notoriamente discriminados no Contrato e não existe qualquer aversão 

legal sobre as suas cobranças, até porque, o Apelante teve ciência desde 

o inicio da transação negocial do valor que pagaria pelo Imóvel, bem como 

do valor de cada prestação até o termino do Contrato. Sentença de 

Improcedência mantida. Ratificação, nos termos do artigo 252, do 

Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba 

honorária para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), observada a Justiça 

Gratui ta concedida ao Autor.  (TJSP; Apelação Cível 

1007608-73.2017.8.26.0604; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 

10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré - 3ª Vara Cível; Data do 

Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020) Ora, o objetivo do 

contrato era a aquisição do imóvel urbano, estando previsto 

expressamente que, ao final de 12 meses, haveria o reajuste, aliás seria 

indevida a estipulação de não se corrigir monetariamente o contrato, 

estipulado em 110 meses, pois ele deve ser recomposto no tempo para se 

manter tanto o poder aquisitivo da moeda corroída pela inflação quanto o 

equilíbrio contratual, não se qualificando este ajuste como uma majoração 

do valor da obrigação. De se apontar, ainda, que eventuais diferenças no 

final do contrato decorrem do custo do capital empregado, condição 

diversa do preço do bem se fosse adquirido em único pagamento ou em 

número reduzido de parcela. Assim, resta afastada a alegação de 

nulidade da cláusula 5.2, ‘b’ da do contrato em discussão. Quanto ao dano 

moral, alegou a requerente que “não pode aceitar pacificamente as 

agressões morais as quais o requerente, vem sido submetido, sem que 

efetivamente esta se retrate pelo dano causado” (sic), no entanto, sequer 

alegou em sua exordial qual seriam estas agressões sofridas. Verifico, 

ainda, que em impugnação à contestação de Id 9409214 a parte autora 

também não especificou qual seria o ato ilícito cometido pela requerida, se 

limitando a alegar, de forma genérica, o seguinte: “Em relação aos danos 

morais está devidamente comprovado e demonstrado nexo de causalidade 

entre o fato gerador que se deu por culpa da requerida e o resultado 

ocorrido, caracteriza que é desta a obrigação de reparar o dano causado. 

É evidente demonstração do nexo de causalidade entre o fato gerador que 

se deu por culpa da requerida e o resultado ocorrido, caracteriza-se que é 

desta a obrigação de reparar o dano causado” (sic) Diante disto, não 

demonstrado o ato ilícito praticado pela requerida, o nexo causal e o dano, 

improcedente o dano moral pleiteado. DISPOSITIVO Ante todo o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, resolvendo o 

mérito desta demanda, e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do atual 

Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre 

o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, ficando 

suspensa a exigibilidade de tais verbas diante da AJG deferida em seu 

favor. Transitada em julgado esta sentença e não sendo requerido, 

arquive-se. Havendo recurso, intime-se a parte contrária para 

apresentação de suas contrarrazões e, na sequência, remetam-se os 

autos à instância superior, na forma do art. 1.010, § 3º, do NCPC. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005589-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELI DE SOUZA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005338-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTINA OLIVEIRA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006352-87.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMA CECILIA NAPIWOSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA PERIN BURATO OAB - MT24663/O (ADVOGADO(A))

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006441-13.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZELITA FERREIRA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA PERIN BURATO OAB - MT24663/O (ADVOGADO(A))

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001807-71.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005900-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANILTO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 
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Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007015-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR DJALMA PELETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006607-45.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - MT24151-B (ADVOGADO(A))

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte Autora acerca do 

Laudo Pericial, bem como para que, querendo, apresente impugnação a 

contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002877-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CASIANO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Processo nº 1002877 -60.2018.811.0040 Requerente: Casiano Rodrigues 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS ETC, 

Casiano Rodrigues ajuizou a presente “Ação Previdenciária” em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS almejando a condenação da 

autarquia ré à concessão do benefício de auxílio-doença e/ou 

aposentadoria por invalidez. Relatou ser segurado da Previdência Social e 

estar totalmente incapacitado para o trabalho em razão das seguintes 

moléstias: abtenia, adnamia, dor no hipolondrio esquerdo, esplenomegalia 

com LDH elevada, sorologias e colesterol LDL alto, esplenectomia, 

suspeita de linfoproliferativa e hemorroidadária interna e doença de behcet 

(CID M 35.2). Verberou que diante das enfermidades mencionadas, 

postulou e recebeu o benefício auxílio-doença (NB 6181502541) até 

20/09/2017, quando, de então, cessado pela autarquia requerida. 

Asseverou, contudo, a incapacidade para o trabalho permanece. Forte em 

tais fundamentos pugnou pela procedência dos pedidos. Instruiu a inicial 

com documentos. Em contestação (id. 14540729), o requerido suscitou os 

efeitos da prescrição quinquenal como prejudicial de mérito. No mérito, 

defendeu a improcedência dos pedidos, ao argumento da ausência de 

incapacidade da parte requerente, bem como, a necessidade de perícia 

médica judicial para o fim de atestar a incapacidade da segurada. Juntou 

documentos e apresentou quesitos. Em réplica (id. 15085145), o autor 

rechaçou os argumentos articulados pelo requerido, oportunidade em que 

apresentou seus quesitos. A decisão id. 15429190 afastou a prejudicial de 

mérito suscitada pelo requerido, bem como, acolheu o pedido de produção 

de prova pericial e, para tanto, nomeou perito judicial. Laudo Pericial 

acostado no id. 17666557. O autor impugnou o Laudo Pericial (id. 

19511450). O requerido quedou-se silente, consoante certidão id. 

20983274. É o necessário. Decido. Como relatado, postula a parte 

requerente o restabelecimento do benefício auxílio-doença e/ou 

aposentadoria por invalidez, com fundamento nas disposições da Lei n° 

8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social. 

Nesse passo, deve-se observar o disposto nos arts. 42 e 59 da referida 

lei, verbis: “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, 

quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, 

estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 

§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.” “Art. 59. 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.” 

Assim, os requisitos para concessão da aposentadoria por invalidez à 

segurada são: incapacidade laborativa decorrente de doença comprovada 

pericialmente, insuscetibilidade de reabilitação e a impossibilidade do 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e cumprimento da 

carência, quando exigida. Vale lembrar que o período de carência exigido 

para a concessão de aposentadoria por invalidez ou do benefício de 

auxílio-doença é de 12 (doze) contribuições mensais, nos termos do art. 

25, inciso I, da Lei n.º 8.213/91, verbis: “Art. 25. A concessão das 

prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende 

dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições 

mensais; (...)” In casu, a carência mínima legal para a concessão dos 

benefícios postulados na inicial foi cumprida pelo segurado, conforme 

extrato do CNIS id. 14540752, bem como, sequer foi fundamento para a 

negativa à concessão do benefício na via administrativa, conforme 

documento id. 13463754, inclusive, tendo-lhe sido anteriormente 

concedido o benefício de auxílio-doença (NB 6181502541) pela autarquia 

ré até20/09/2017. No tocante à incapacidade laborativa do segurado, a 

prova pericial (id. 17666557) não concluiu pela incapacidade total e 

definitiva da parte autora para o exercício das atividades antes exercidas 

e a lhe garanta a própria subsistência, mas apenas e tão somente que em 

razão das enfermidades narradas na inicial estaria PARCIALMENTE E 

TEMPORARIAMENTE incapacitado para exercê-las. No quadro histórico da 

perícia médica, esclareceu a expert: “HISTÓRICO No dia 30 de outubro de 

2018, ás 14:30 horas, na sede do Fórum de Sorriso, situado na Rua 

Canoas, s/ nº, na cidade de Sorriso- MT, realizei perícia médica do Sr. 

Casiano Rodrigues, com 33 anos de idade, brasileiro, motorista, ensino 

fundamental completo, amasiado, portador da Cédula de Identidade nº 

15374289 SSP/MT, inscrito no CPF sob nº 002.762.961-92, cadastrado 

sob o NIT 12886489400, não possui endereço eletrônico, residente e 

domiciliado na Avenida Vitória, n° 755, Bairro Centro CEP: 78.578-000, na 

Ipiranga do Norte-MT. O autor é portador de uma doença crônica 

conhecida como Behçet, que acomete os vasos sanguíneos causando 

lesões em pele, aftas na boca e genitália, problemas de visão. Tem os 

períodos de crise e de melhora, necessitando de tratamento 

medicamentoso no qual já faz e acompanhamento com reumatologista. Em 

2014 o autor iniciou com astenia, dores pelo corpo, abdome, realizado 

exames onde constatou esplenomegalia passando por procedimento 

cirúrgico para retirada do baço. Além disso, diagnosticou doença 

hemorroidária interna através de colonoscopia. Eletroneuromiografia dos 

membros superiores e inferiores evidenciou síndrome do túnel do carpo 

bilateral de grau leve, e denervação crônica L4-L5-S1 sendo de maior 

comprometimento a direita. O autor refere lesões aftosas bucais 

recorrentes, sonolência e indisposição.” Ao exame físico, apontou a perita 

judicial: “EXAME FÍSICO O periciando encontra-se orientado no tempo e 

espaço, consciente, hidratado, eupnéico, verbalizando, cooperativo, visão 

e audição preservados, marcha preservada. Sem lesões de pele. 

Presença de poucas lesões aftosas na boca. Ausculta cardíaca e 

pulmonar normal. PA 140x70mmHg/ FC 69bpm. Estável 

hemodinamicamente. Durante a perícia referiu indisposição e sonolência.” 

Aos quesitos, respondeu a expert: 1 – Atualmente o Requerente é 

portador de alguma enfermidade / deformidade que o incapacite? 

Apresentar CID e possível tratamento. Resposta: Portador de uma 

enfermidade conhecida como doença de Behçet, mas a mesma não o 

incapacita. CID M35.2. Tratamento farmacológico. 2 - No caso de resposta 

acima ser afirmativa, é possível a cura desta doença/ deformidade? A 

mesma é gradativa? Resposta: A doença não tem cura, mas tratamento 

para alivio dos sintomas. É gradativa se não fizer tratamento correto. 3 – A 

incapacidade/ deformidade, se existente, é temporária ou permanente? 

Total ou parcial? Resposta: Temporária e parcial. Quanto à data do início 
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da incapacidade (DII), respondeu a expert: 4 – Admitindo-se a existência 

da incapacidade / deformidade, é possível determinar a data de seu início? 

Temporária e permanente? Resposta: 22/06/2015 (primeiro atestado 

médico). Sim. 5 – Em caso de progressão ou agravamento de doença, 

lesão ou deficiência, a partir de quando se constatou a incapacidade para 

o trabalho ou atividade habitual? Resposta: 17/09/2015. 6 – Em sendo o 

caso de incapacidade definitiva, o Requerente necessita de assistência 

permanente de outra pessoa para as atividades pessoais diárias? 

Resposta: Não. Em relação à possibilidade de reabilitação do segurado, 

apontou a senhora perita: 7 – Em sendo caso de incapacidade temporária 

ou parcial, favor responder: a) Essa incapacidade é suscetível de 

recuperação ou reabilitação para alguma atividade que garanta a 

subsistência ao Requerente? Resposta: sim.. 8 – Não sendo o Requerente 

portador de doença ou lesão ou se desta não decorrer a incapacidade 

para o trabalho, em que elementos do exame se fundamenta a resposta? 

Resposta: Não está incapacitado para o trabalho, o autor está em 

tratamento adequado, melhora dos sintomas, não é uma doença 

contagiosa por apresentar lesões em pele, não apresenta déficit que o 

incapacita por invalidez. A doença a qual possui não impede de exercer 

uma profissão. Aos demais quesitos, respondeu a médica perita: 1) Qual o 

nome e a idade atual do(a) autor(a)? Qual o atual estado de saúde do(a) 

autor(a)? Resposta: Casiano Rodrigues, 33 anos de idade. No momento 

encontra-se estável, com algumas lesões aftosas em boca, referindo 

indisposição. Autor é portador de doença de Behçet. 2) Qual a atividade 

laborativa habitual do(a) autor(a)? A parte autora é empregada ou 

“autônoma”? Resposta: Motorista. Empregado. 3) Diga o Sr. perito se a 

atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso 

afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa? Poderia o Sr. Perito 

descrever detalhadamente as tarefas desenvolvidas no exercício dessa 

atividade? Resposta: Sim, leve a intensa. O autor exerceu a função de 

motorista em empresa onde era responsável por qualquer atividade braçal, 

esforço físico e peso. 4) Diga o Sr. Perito se a parte autora apresenta 

sinais sugestivos de que está trabalhando, tais como sinais de exposição 

solar intensa, calosidade nãos mãos, etc. Resposta: Não. 5) Diga o Sr. 

Perito qual o diagnóstico e se a parte autora esta acometida de alguma 

patologia? Qual? Da patologia ou do agravamento da patologia teve origem 

alguma incapacidade? Resposta: Doença de Behçet. Sim. Está acometido 

da patologia. 6) Caso a resposta ao quesito anterior seja afirmativa, diga o 

Sr. Perito se o diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe 

alguma comprovação por exame completar? Resposta: Clínica e exames. 

7) Diga o Sr. Perito, no caso de resposta afirmativa ao quesito anterior 

indicando existência de exame(s) complementar(es) qual(is) foi(foram) 

o(s) resultado(s) do(s) mesmo(s)? Resposta: Esplenomegalia no 

ultrassom, eletroneuromiografia com denervação crônica territórios de 

L.4-L,5-S1 bilateral, síndrome túnel do carpo bilateral grau leve. Exame de 

urina com proteínas presente, oxalato de cálcio, filamentos de muco. PCR 

positivo. Sorologias alteradas, LDH 431. 8) No caso de incapacidade, há 

possibilidade de se estabelecer clinicamente a Data do Início da 

Incapacidade (DII), da enfermidade e de seu AGRAVAMENTO, SE FOR O 

CASO? Caso positivo, quando e qual o critério utilizado? Caso negativo, 

indique a provável Data do Início da Incapacidade (DII), ou se apenas é 

possível atestar a incapacidade a partir da realização do laudo pericial, 

ESPECIALMENTE SE A DATA DO INÍCIO DA ENFERMIDADE NÃO COINCIDE 

COM A DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE. Resposta: DII 22/06/2015. 

Avaliação com reumatologista e clínica.. 9) Caso a resposta ao quesito nº 

5 seja afirmativa diga o Sr. Perito se a patologia declinada encontra -se em 

fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada( residual) ? Resposta: 

Estabilizada. 10) Caso a resposta ao quesito nº 5 seja afirmativa diga o Sr. 

Perito se o(a) Autor(a) encontra -se em uso de medicação especifica para 

o diagnóstico declinado? Resposta: Sim. 11) Diga o Sr. Perito, 

considerando a profissiografia da atividade declarada, se o(a) autor(a) se 

apresenta incapacitado para o trabalho ou para as atividades que 

anteriormente exercia. Resposta: Incapacitado para as atividades que 

anteriormente exercia. 12) No caso de incapacidade, diga o Sr. Perito se a 

incapacidade é total ou parcial? Para a sua atividade ou para qualquer 

atividade? Quais as limitações que a moléstia impõe ao exercício da 

profissão habitual do(a) autor(a), levando -o(a) à incapacidade total ou 

parcial? Resposta: Parcial. Para sua atividade. Limitações de esforço 

físico, peso. 13) Caso a resposta ao quesito 12 seja afirmativa diga o sr. 

Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou 

temporária? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as 

limitações que a moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do(a) 

autor(a), levando -o(a) à incapacidade permanente ou temporária? 

Resposta: Temporária. Para sua atividade. Esforço físico. 14) No caso de 

incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade teve origem em alguma 

doença do trabalho, doença profissional ou acidente do trabalho, no que 

se inclui acidentes ou quaisquer atos de terceiros ocorridos no local e 

horário de trabalho, bem como acidente sofrido fora do local de trabalho, 

mas na execução de serviço a trabalho, em viagem a trabalho e no 

percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, 

ainda que em veículo de propriedade da parte autora. Resposta: Doença 

causa genética. 15) No caso de incapacidade “permanente e parcial ”, 

diga o Sr. Perito se a incapacidade decorreu de acidente de qualquer outra 

natureza. Caso positivo, diga o Sr. Perito se, após a consolidação das 

lesões, restaram seqüelas que implicaram redução da capacidade para o 

trabalho que o autor habitualmente exercia. Resposta: Sim, de qualquer 

natureza. Quanto o período necessário para o tratamento do segurado, 

seu retorno ao trabalho e a possibilidade de reabilitação, respondeu a 

médica perita: 16) No caso de incapacidade “temporária e parcial” e 

“temporária e total”, qual a data provável ou o prazo estimado e indicada 

para recuperação laborativa? Resposta: Temporária e parcial. 120 dias 

17) No caso de incapacidade “permanente e total”, ela se estende, sob o 

ponto de vista médico, para toda e qualquer atividade laboral? Ou é 

possível a reabilitação para outra função? RESPOSTA: Não. É possível 

reabilitação. (...) Ao término, concluiu a Sra. Perita: “CONCLUSÃO O 

periciando, o Sr. Casiano Rodrigues, com 33 anos de idade, exerceu a 

função de motorista em empresa, onde trabalhou com esforço físico, 

peso, e ao longo do tempo iniciou com mialgia, dor em abdome, realizando 

exames detectando assim, a doença de Behçet. Encontra-se em 

tratamento medicamentoso, estável, apresentando recidivas de lesões 

aftosas na boca e pele. Isso se deve também devido a esplenectomia 

(retirada do baço), com isso a pele fica mais propensa a infecção. Não 

apresenta déficit neurológico e/ou motor incapacitando definitivamente. O 

autor é jovem, a doença que possui é comum entre sua faixa etária, 

podendo também acometer qualquer sexo. Não é contagiosa e apesar de 

crônica possui tratamento medicamentoso para alívio dos sintomas e 

acompanhamento com especialista. Assim, apresenta incapacidade parcial 

e temporária de exercer suas atividades laborais. Opto por mudança de 

função.” Desta feita, a perícia judicial concluiu que a parte autora se 

encontra incapacitada de forma parcial e temporária para as atividades 

laborativas, incapacidade que foi constatada pela perícia médica a partir 

de DII 22/06/2015, conforme respostas aos quesitos n°s 4 e 8, ou seja, no 

momento da cessação do benefício (20/09/2017) havia incapacidade para 

o trabalho. Assim, ante a verificada incapacidade parcial e temporária do 

requerente para atividade laborativa que lhe garanta a própria 

subsistência, nos termos do art. 59 e seguintes da Lei de Planos de 

Benefícios da Previdência Social, o deferimento parcial do pedido inicial 

para conceder-lhe a concessão do benefício auxílio-doença a partir da 

cessação do benefício (20/09/2017), bem como, pelo prazo de 120 (cento 

e vinte) dias a contar da perícia médica (30/10/2018), nos termos da 

resposta ao quesito n° 16, é medida que se impõe na espécie. A propósito: 

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM 

APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 1. A parte agravante não trouxe 

subsídios suficientes para demonstrar que a decisão não padece de 

qualquer ilegalidade ou abuso de poder, estando seus fundamentos em 

consonância com a jurisprudência pertinente à matéria devolvida a este E. 

Tribunal, sendo que o órgão colegiado não deve modificar a decisão do 

Relator, salvo na hipótese em que a decisão impugnada não estiver 

devidamente fundamentada, ou padecer dos vícios da ilegalidade e abuso 

de poder, e for passível de resultar lesão irreparável ou de difícil 

reparação à parte. 2. O extrato CNIS demonstra que a autora Zelinda 

Fusco Mendes da Silva, 58 anos, pescadora artesanal, comprova a 

qualidade de segurada especial, ante a confirmação por parte da 

autarquia da qualidade de segurada especial. 3. A perícia judicial (fls. 

82/90), realizada em 25/02/2015, constatou que o autor é portador de 

"alteração de semiologia oftalmológica em decorrência de carcinoma em 

olho direito, com necessidade de cirurgia, sofrimento da coluna vertebral 

com redução da capacidade na região lombar", caracterizando a sua 

incapacitada total e temporária para o trabalho. Fixou a data da 

incapacidade em 23/05/2013. 4. Assim, considerando tratar-se de 

incapacidade total e temporária, afigura-se correta a concessão do 

benefício de auxílio-doença. 5. O benefício deverá ser pago a partir da 

citação, uma vez que a data de início da incapacidade foi fixada 
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posteriormente à data do ajuizamento da ação. 6. Agravos internos 

improvidos.” (TRF-3 - Ap: 00014070220174039999 SP, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI, Data de Julgamento: 

01/04/2019, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 

DATA:15/04/2019) Destarte, de acordo com a perícia judicial, o benefício é 

devido ao autor desde a data de sua cessação até o prazo de 120 (cento 

e vinte) dias a contar da perícia médica, ocorrida em 30/10/2018, tempo 

este apontado pela expert como suficiente para a recuperação do 

segurado, de maneira que, para efeito de pagamento do benefício 

pós-perícia judicial, o período resta ultrapassado. Ademais, a perícia 

judicial asseverou a probabilidade do retorno do segurado ao trabalho 

após o período de recuperação, assim como da possibilidade de sua 

reabilitação em outra atividade laboral, conforme respostas aos quesitos 

n°s 7 e 17 do Laudo Pericial. Noutra banda, não prospera a impugnação ao 

Laudo Pericial apresentado pela parte autora, pois, tantos os quesitos 

como os demais esclarecimentos foram exibidos pela médica perita de 

forma clara, objetiva e conclusiva para o fim de atestar que incapacidade 

da segurada para atividades laborativas é parcial e temporária, bem como, 

a possibilidade de seu retorno às atividades antes exercidas, assim como 

da reabilitação no mercado de trabalho, isso, após o período de tratamento 

indicado na perícia médica. Logo, não há que falar em aposentadoria por 

invalidez. Acerca do tema: “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO E 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA 

MÉDICA JUDICIAL. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. 

AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA. 

INEXISTÊNCIA DE REQUISITO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. NÃO 

CABIMENTO. LAUDO PERICIAL. PREVALÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO 

MISERO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. 

INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Desnecessária a produção 

de nova perícia médica quando esclarecida por profissional qualificado 

todas as questões pertinentes à lide. Desse modo, o mero inconformismo 

da parte com as conclusões do laudo não autorizam a realização de novo 

exame pericial, nem mesmo caracteriza o cerceamento de defesa. 

Preliminar rejeitada. 2. Restando comprovada, por laudo pericial, a 

inexistência de incapacidade laboral, ou mesmo sua redução, não há que 

se falar em direito à percepção de auxílio-doença acidentário, de 

auxílio-acidente ou de aposentadoria por invalidez, porquanto ausente 

requisito necessário à sua concessão. 3. Incabível a aplicação do princípio 

in dubio pro misero, quando a documentação apresentada nos autos 

corrobora com a conclusão da perícia judicial, no sentido de que o 

segurado não padece de incapacidade laborativa. 4. Recurso de apelação 

conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.” (TJ-DF 

00125444720168070015 DF 0012544-47.2016.8.07.0015, Relator: SIMONE 

LUCINDO, Data de Julgamento: 21/02/2018, 1ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 27/02/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

Rejeito, pois, a impugnação ao Laudo médico Pericial id. 19511450. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial para conceder o BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA, razão pela 

qual CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS ao 

pagamento do referido benefício previdenciário em favor de Casino 

Rodrigues, no valor do salário-benefício nos termos do art. 61 da Lei n° 

8.213/91, a contar da data da cessação do benefício, ou seja, 20/09/2017, 

pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da perícia judicial, ocorrida 

em 30/10/2018. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Quanto às prestações vencidas a contar d da cessação 

do benefício (20/09/2017) até o prazo de recuperação do segurado, 

conforme indicado no Laudo Médico de 120 (cento e vinte) dias a contar 

da perícia médica, realizada em 30/10/2018, serão devidos correção 

monetária pelo índice IPCA-E (RE 870.947) a partir do vencimento de cada 

parcela e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, em 

conformidade com os preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que alterou o art. 

1º-F da Lei nº 9.494/1997. Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios sucumbências, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil 

reais), tendo em vista o disposto no §8º, do art. 85, do Código de 

Processo Civil. Isento a autarquia requerida do pagamento das custas 

judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da 

Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, 

inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. Tendo em vista o nítido caráter 

alimentar do benefício, intime-se e oficie-se o INSS por intermédio da EADJ 

– Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, com todos os dados 

necessários do autor para que implante o benefício ora concedido no 

prazo de 30 (trinta) dias. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos, tendo em vista 

que o valor da condenação ou o proveito econômico obtido é inferior a 

1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao 

duplo grau de jurisdição, de acordo com o art. 496, § 3º, inciso I do Código 

de Processo Civil, com redação dada pela Lei n º 13.105/2015. 

Publique-se. Registre-se Intimem-se Cumpra-se. Sorriso-MT, 24 de março 

de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001941-64.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA DA SILVA VENANCIO (REQUERIDO)

MAURICIO JACQUES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001941-64.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ALTAIR LOPES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LARISSA INA GRAMKOW POLO 

PASSIVO: MAURICIO JACQUES e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

17/06/2020 Hora: 08:20 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 24 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: 1001951-11.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANE CRISTINA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001951-11.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:STEFANE 

CRISTINA ALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 17/06/2020 Hora: 08:40 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 25 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: 1001952-93.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GUIMARAES FERREIRA CORDEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1001952-93.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:FRANCISCO 

GUIMARAES FERREIRA CORDEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EDUARDO CANDIDO DA SILVA, ESLEN PARRON MENDES, VALDENIR 

BERTOLDO POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 17/06/2020 Hora: 10:00 , no 
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endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

25 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: 1001953-78.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ADELINO 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)

 

PROCESSO n. 1001953-78.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:MIGUEL ADELINO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

17/06/2020 Hora: 10:20 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 25 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: 1002150-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO VALERIO MARQUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277-B (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1002150-38.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 25 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011092-42.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON CHUPEL (EXECUTADO)

 

Processo: 8011092-42.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 25 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008259-97.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR ESCAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ANDRIGUETTI OAB - MT23897/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Processo: 1008259-97.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Reclamante (advogado), para no prazo de 

15(quinze) dias manifestar-se sobre a contestação aportada aos autos. 

Sorriso/MT, 25 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010031-83.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIR BRESCANSIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENILSON DA CRUZ VALENTIM (EXECUTADO)

 

Processo: 8010031-83.2013.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre a certidão 

de Id. 29648178, no prazo de 05 (cinco) dias. Sorriso/MT, 25 de março de 

2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005370-73.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO DA CONCEICAO MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1005370-73.2019.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 29157927 e 27035911, para 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 25 

de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001815-14.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONSUELO DA GRACA OLIBONI TELLES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE PALUDO OAB - MT24269/O (ADVOGADO(A))

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

Processo: 1001815-14.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 09/06/2020 Hora: 15:00 .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000329-33.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL DE 1 E 2 GRAU VINICIUS DE MORAES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CITADELLA (EXECUTADO)

 

Processo: 1000329-33.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 25 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001862-85.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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CLAUDINEI SOARES ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA OAB - MT20788-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REU)

 

Processo: 1001862-85.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 09/06/2020 Hora: 16:00 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001864-55.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA GOMES DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN VENTURINI VICENTIM OAB - SP411976 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABIZA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA (REQUERIDO)

GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1001864-55.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 09/06/2020 Hora: 16:10 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001877-54.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAINARA MARTINS FRANCO TASCINARI (REQUERENTE)

RODRIGO DOS SANTOS PLANTES (AUTOR)

VERIDIANA DOS SANTOS PLANTES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1001877-54.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 09/06/2020 Hora: 17:00 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001959-85.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRINHO TOMAZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001959-85.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:PEDRINHO 

TOMAZI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO LUIZ GOBBI 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: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

17/06/2020 Hora: 10:30 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 25 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006578-92.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIR BRESCANSIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARME CABELEIREIROS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1006578-92.2019.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para indicar bens penhoráveis, no prazo de dez dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001960-70.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA BORELI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001960-70.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:SILVANA BORELI 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: AVON COSMÉTICOS 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-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 17/06/2020 Hora: 13:40 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 25 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: 1001961-55.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A.T.R. COMERCIO DE CALCADOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA ROSANE VIEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001961-55.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:A.T.R. 

COMERCIO DE CALCADOS LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RODRIGO LUIZ GOBBI POLO PASSIVO: MARCIA ROSANE VIEIRA 

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-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 17/06/2020 Hora: 13:50 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

25 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: 1000382-72.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA MARMELEIRO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GREGORIO BRAULIO LUCIDONIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000382-72.2020.8.11.0040. REQUERENTE: MECANICA MARMELEIRO 

EIRELI REQUERIDO: JOAO GREGORIO BRAULIO LUCIDONIO Vistos etc. 

Defiro o pedido retro e suspendo o presente pelo prazo requerido, a 
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contar do protocolo do requerimento. Após o transcurso do prazo acima, 

havendo, ou não, manifestação, conclusos. Às providencias. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000842-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN PORTELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN PORTELA OAB - MT0016726A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

 

Processo nº. 1000842-64.2017.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o Exequente, 

para no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito. 

Sorriso, 25 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001962-40.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA BORELI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001962-40.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:SILVANA BORELI 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

17/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 25 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: 8010461-35.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR TOMASELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ SERGIO ROSSI OAB - MT0010089S (ADVOGADO(A))

SERGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI OAB - MT22252/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERRONATTO & RIBEIRO LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 8010461-35.2013.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 25 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003993-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO BORTOLOTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JABER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Humberto de Oliveira Junior OAB - MT0011208A-B 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1003993-38.2017.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Executada 

para, querendo, APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 

854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso 

REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, 

CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade 

de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a 

CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização 

monetária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011300-89.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO VILLAS BOA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8011300-89.2015.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para apresentar bens penhoráveis, no prazo de dez dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006671-55.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE PACHECO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1006671-55.2019.8.11.0040. REQUERENTE: MARGARETE PACHECO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Intime-se a parte requerida para trazer aos autos o 

histórico de consumo do período posterior a 10/2019 até os dias atuais, no 

prazo de 15 dias. Após, manifeste-se a parte autora e, na sequência, 

conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005326-54.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA SIMAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON ADRIANO ARENHARDT (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1005326-54.2019.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006362-34.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIJANE FONTES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONIQUE CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1006362-34.2019.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001966-77.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE DA COSTA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON FELIPE DE ANDRADE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001966-77.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:JOSUE DA 

COSTA VIANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO LUIZ GOBBI 

POLO PASSIVO: GILSON FELIPE DE ANDRADE 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-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

17/06/2020 Hora: 14:10 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 25 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: 1001967-62.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAIANE DE SOUSA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001967-62.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:LAIANE DE 

SOUSA GUIMARAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 17/06/2020 Hora: 16:30 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 25 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: 1001076-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEZILMA BERNARDO DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO(A))

PABLINE FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT23368-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES COMANDO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRYAN ALYSSON GALLO TRAMONTINA OAB - MT26490-O 

(ADVOGADO(A))

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1001076-12.2018.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre o Depósito Judicial aportado nos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010976-70.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDICLENIZ DAMACENO DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8010976-70.2013.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008150-83.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILENE DELGADA SILVA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1008150-83.2019.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000120-25.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MODA MENOR COMERCIO DE ROUPAS INFANTIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN OAB - MT27579/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA PEREIRA BRITO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1000120-25.2020.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001728-92.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR APARECIDO GALVES (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1001728-92.2019.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-21.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE ANDRADE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

FABIO CLEBER DO PRADO OLIVEIRA OAB - MT25618/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000075-21.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 25/03/2020 Hora: 18:20 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001969-32.2020.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA XODO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA ALIANCA AGRO LTDA (REQUERIDO)

 

P R O C E S S O  n .  1 0 0 1 9 6 9 - 3 2 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0  P O L O 

ATIVO:TRANSPORTADORA XODO LTDA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES POLO PASSIVO: NOVA 

ALIANCA AGRO 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-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 17/06/2020 Hora: 

16:50 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 . 25 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: 1000075-21.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE ANDRADE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

FABIO CLEBER DO PRADO OLIVEIRA OAB - MT25618/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000075-21.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste ACERCA DA 

CONTESTAÇÃO APRESENTADA NOS AUTOS NO no prazo de 05 (cinco) 

d ias  Sor r i so /MT,  25  de  março  de  2020 .  P rocesso : 

1000075-21.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé nos termos 

da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento 

ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

Autora (advogado) para que se manifeste ACERCA DA CONTESTAÇÃO 

APRESENTADA NOS AUTOS NO no prazo de 05 (cinco) dias Sorriso/MT, 

25 de março de 2020. Cristiane V. Kuhn Tenica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003552-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLECI LUIZA MINGORI FRANCIO (REQUERENTE)

ADALBERTO OTTO FRANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0012433A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ORNELLA FRÂNCIO FACHIANO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003552-23.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CLECI LUIZA MINGORI 

FRANCIO, ADALBERTO OTTO FRANCIO REQUERIDO: BENEDITA 

RODRIGUES DA SILVA Vistos etc. Compulsando a carta precatória 

expedida para inquirição de testemunha na Comarca de Rosário Oeste/MT, 

verifica-se que não consta na mesma o áudio relativo à inquirição da 

testemunha, o que inviabiliza a prolação da sentença neste feito. Sendo 

assim, oficie-se ao Juízo da Comarca de Rosário Oeste/MT (autos n. 

1000828-36.2019.8.11.0032), para que junte àqueles ou a estes autos o 

áudio relativo ao depoimento da testemunha inquirida naqueles autos. Com 

a juntada, conclusos para julgamento. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007638-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMERI TEREZINHA MONTEIRO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1007638-37.2018.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000205-11.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE LACERDA RABELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINEIDE DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1000205-11.2020.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001970-17.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENE ENGLER DA SILVA OAB - MT20093/O (ADVOGADO(A))

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARAUJO & GODOY CONSTRUTORA INCORPORADORA E PARTICIPACOES 

LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001970-17.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:NILSON DE LIMA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LENE ENGLER DA SILVA, DIEGO 

PIVETTA POLO PASSIVO: ARAUJO & GODOY CONSTRUTORA 

INCORPORADORA E PARTICIPACOES 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: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

17/06/2020 Hora: 17:00 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 25 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011261-68.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JENILMA HERMINIO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8011261-68.2010.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011003-58.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GOMES BRESSAN (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERGANG DA SILVA OAB - MT0011047A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA NUNES LIMA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8011003-58.2010.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002675-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES (EXEQUENTE)

LUCIANE SOARES MARTINAZZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA ROBERTA XAVIER GALVAN (EXECUTADO)

 

Processo: 1002675-83.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 25 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001971-02.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WALISON FERNANDES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001971-02.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:WALISON 

FERNANDES SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO 

GRIPP DA SILVEIRA 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-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 17/06/2020 Hora: 17:10 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 25 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: 1001972-84.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001972-84.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ALTAIR LOPES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LARISSA INA GRAMKOW POLO 

PASSIVO: MAURO 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: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

17/06/2020 Hora: 17:20 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 25 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004852-83.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEID BATISTA AGUETONI (EXECUTADO)

 

Processo: 1004852-83.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 25 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002050-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO DA COSTA PINGUELLO (EXECUTADO)

 

Processo: 1002050-83.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 25 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001974-54.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO RODRIGUES ESCOBAR (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001974-54.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ALTAIR LOPES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LARISSA INA GRAMKOW POLO 

PASSIVO: MAURO RODRIGUES ESCOBAR 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-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

17/06/2020 Hora: 17:40 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 25 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011290-45.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMAO CARLOS FLORES PEREIRA (EXECUTADO)

CASSIO DE LIMA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011290-45.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: GUIDO JOSE WALKER EIRELI 

EXECUTADO: RAMAO CARLOS FLORES PEREIRA, CASSIO DE LIMA 

PEREIRA Vistos etc. Tratando-se de réu revel, desnecessária sua 

intimação para cumprimento da sentença, nos termos do Enunciado 167 do 

FONAJE. Sendo assim, intime-se o exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento. 

Transcorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se. Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1004395-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO DE BARBA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ KLEBER PEREIRA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004395-22.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: ROMILDO DE BARBA 

EXECUTADO: JOSÉ KLEBER PEREIRA DA COSTA Vistos etc. 

Considerando que o executado não fora localizado no endereço 

anteriormente indicado nos autos, nos termos do art. 19, §2º, da Lei n. 

9.099/95; c/c art. 274, parágrafo único e art. 513, §4º, ambos do CPC, 

dou-o por intimado do cumprimento de sentença. Assim, intime-se o 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias, 

sob pena de arquivamento. Decorrido o prazo sem manifestação, 

arquivem-se. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001959-85.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRINHO TOMAZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001959-85.2020.8.11.0040. REQUERENTE: PEDRINHO TOMAZI 

REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos etc. 

Preliminarmente, impende pontuar que considerando que o débito inscrito 

no cadastro de inadimplentes fora efetivado pela 3ª Vara desta Comarca, 

caberia às partes solicitarem, junto àquele Juízo, a baixa do mesmo. 

Porém, considerando se tratar de processo físico e aliada a Pandemia que 

nos assola, dada o disposto na Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 

5º, da Resolução nº 313/220/CNJ, entendo ser o caso de, 

excepcionalmente, analisar a medida liminar requerida, nos seguintes 

termos: No que tange à medida de urgência pretendida, verifico que se 

sustenta em alegação de inexistência de débito, o que recomenda 

flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não teria a 

reclamante como provar fato negativo. A par disso, se procedentes as 

alegações da parte, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará 

sérios prejuízos, decorrentes da restrição ao crédito. Por outro lado, 

tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar 

eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente 

o protesto e as cobranças, sem prejuízo das sanções cabíveis na 

hipótese. Nesse contexto de verossimilhança e urgência, atento ao 

preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO 

A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar a imediata 

suspensão do registro do débito em cadastros de inadimplentes, em razão 

dos débitos objeto da ação, até o julgamento final da ação. O prazo de 

cumprimento desta decisão vai fixado em 05 (cinco) dias, sob pena de 

multa por descumprimento, que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos 

reais). Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente acerca do conteúdo da presente decisão para 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. No mais, fica a parte autora advertida que, retomado o 

expediente normal do Fórum, deverá providenciar, junto ao Juízo da 3ª 

Vara, a solicitação de baixa do débito discutido nos autos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003766-77.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003766-77.2019.8.11.0040. REQUERENTE: FLAVIO DIAS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Considerando que não há nos autos 

comprovação da hipossuficiência da parte autora, indefiro a AJG 

postulada, porém, oportunizo o parcelamento do preparo, bem como de 

eventuais custas processuais, em 05 vezes. Sendo assim, determino que, 

no prazo de 48 horas, a parte recorrente recolha a primeira parcela do 

preparo do recurso interposto (Enunciado 115 CNJ), sob pena de ser 

considerado deserto. Juntada a primeira parcela do preparo, e havendo a 

apresentação de contrarrazões, fica o recurso desde já recebido, no 

efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), determinando a remessa dos 

autos imediatamente à Turma Recursal. Caso contrário, fica, desde já, 

considerado como deserto o recurso interposto, nos termos do art. 42, § 

1º, da Lei 9.099/95, devendo ser cumprida, integralmente, a sentença 

proferida nos autos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001970-17.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENE ENGLER DA SILVA OAB - MT20093/O (ADVOGADO(A))

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARAUJO & GODOY CONSTRUTORA INCORPORADORA E PARTICIPACOES 

LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1001970-17.2020.8.11.0040 Reclamante: NILSON DE LIMA Reclamado: 

ARAUJO & GODOY CONSTRUTORA INCORPORADORA E PARTICIPACOES 

LTDA - ME Vistos etc. No que tange à medida de urgência pretendida, 

verifico que se sustenta em alegação de inexistência de débito, o que 

recomenda flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não 

teria a reclamante como provar fato negativo. A par disso, se procedentes 

as alegações da parte, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará 

sérios prejuízos, decorrentes da restrição ao crédito. Por outro lado, 

tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar 

eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente 

o protesto e as cobranças, sem prejuízo das sanções cabíveis na 

hipótese. Nesse contexto de verossimilhança e urgência, atento ao 

preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO 

A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar que a 

reclamada se abstenha de inserir o débito discutido na presente demanda 

em cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da ação, sob pena 

de multa por descumprimento, que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos 

reais). Tendo em vista a verossimilhança apontada, bem como a facilidade 

de a reclamada comprovar inverdades dos fatos alegados pela parte 

reclamante, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, 

VIII, do CDC. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005407-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE MARA MORAIS PELLENZ (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR FERNANDO RIBEIRO (REQUERIDO)

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005407-03.2019.8.11.0040 REQUERENTE: GISLAYNE MARA MORAIS 

PELLENZ REQUERIDO: ODAIR FERNANDO RIBEIRO, MARTELLI 

TRANSPORTES LTDA. Vistos, etc. Trata-se de ação em que a parte autora 

pretende receber indenização por danos materiais e morais decorrente de 

acidente de trânsito. Relatório dispensado[1]. Decido. De início, rejeito a 

preliminar de denunciação à lide, porquanto vedada expressamente pela 

Lei nº 9.099/95, art. 10. Dito isso, passo à análise do mérito. Compulsando 

os autos, verifica-se que ficou comprovada a culpa do primeiro requerido, 

empregado da segunda requerida, que não respeitou a sinalização de 

trânsito e deu causa ao acidente. Sendo assim, presentes o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade e a culpa, pressupostos formadores da 

responsabilidade civil, inafastável se mostra a obrigação de indenizar. 

Assim, os documentos acostados à inicial são suficientes para comprovar 

a responsabilidade dos requeridos pelos prejuízos materiais sofridos pela 

autora. No tocante ao dano moral, ausente demonstração de que a autora 

tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetida à situação 

constrangedora decorrentes do acidente de trânsito. Nesse sentido: 

“Recurso Inominado nº.: 0010660-13.2013.8.11.0003 Origem: Primeira 

Vara Especializada da Fazenda Pública Recorrente(s): GILMAR MARTINS 

DIAS MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Recorrido(s): GILMAR MARTINS DIAS 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento: 02/12/2019 EMENTA RECURSOS 

INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA 

MANTIDA. Os danos suportados pela parte autora decorreram 

exclusivamente da existência de buraco na pista, não restando qualquer 

responsabilidade da Sanear, este decorrente de acúmulo de água no 

interior da abertura asfáltica. FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO MUNICÍPIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA EVIDENCIADA – DANO MATERIAL 

DEVIDO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciada a negligência do ente público 

quanto à ausência de reparo na pista ou mesmo sinalização temporária do 

buraco existente, deve ser ressarcido os danos materiais despendidos 

pela parte autora, para reparo do veículo que caiu em um buraco na via 

pública. No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que 

a mesma tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à 

situação constrangedora. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – APLICAÇÃO 

DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS 

EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 – Uma 

vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a 

sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários 

sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 

9.099/95. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (N.U 0010660-13.2013.8.11.0003, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 03/12/2019). Assim, a 

procedência parcial dos pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos da inicial, para o fim específico de condenar os 

requeridos, solidariamente, a pagarem indenização por danos materiais à 

autora no valor de R$ 9.420,00 (nove mil e quatrocentos e vinte reais), 

corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem 

desde o acidente (Súmulas 43 e 54 do STJ). Nos termos do art. 487, I, do 

CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 23 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 

9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003629-95.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA MARQUES LAVRATE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR LUIZ BENDER OAB - PR70221 (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):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA 1003629-95.2019.8.11.0040 

JESSICA MARQUES LAVRATE GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos etc. 

Considerando que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Procedo, neste ato, com a expedição do alvará judicial para 

transferência dos valores à conta bancária indicada pelo exequente. Na 

sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito Estado do Mato Grosso Poder 

Judiciário Tribunal de Justiça Sorriso / (PJE) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SORRISO Alvará Eletrônico n° 598960-4 / 2020 Terça-feira, 

24 de Março de 2020 Este documento é somente informativo. Processo / 

Ano: 0 / 2019 Tipo de Procedimento: Processo Número Único 

1003629-95.2019.811.0040 Requerente: JESSICA MARQUES LAVRATE 

Advogado: HEITOR LUIZ BENDER Requerido: AUGUSTO CEZAR DE 

AQUINO Advogado: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO Beneficiário: 

BENDER E FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS Conta Judicial 

300106013010 Valor: R$ 6.490,22 (seis mil e quatrocentos e noventa reais 

e vinte e dois centavos) Autorizado: BENDER E FERNANDES SOCIEDADE 

DE ADVOGADOS CPF/CNPJ: 21.725.285/0001-06 Data de Emissão: 

24/03/2020 Titular Conta BENDER E FERNANDES SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS CPF/CNPJ Titular Conta 21.725.285/0001-06 Banco Agência 

Conta Tipo Conta 104 - Caixa Econômica Federal 1565 34002 Conta 

Corrente Forma Liberação T.E.D. Tipo Liberação Valor Valor Total para 

Zerar Conta Usuário: IONARA PASQUALOTO Status: Solicitado 

Mensagem: Aguardando Assinatura Este documento é somente 

informativo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002723-08.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI ESTER NEUHAUS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA ELIZA BENITEZ DE ARAUJO OAB - MT24676/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LUIZ DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002723-08.2019.8.11.0040. REQUERENTE: SIRLEI ESTER NEUHAUS & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: ANTONIO LUIZ DE LIMA Vistos etc. A parte 

reclamante foi devidamente intimada para indicar o endereço da parte 

reclamada, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito, contudo, 

quedou-se inerte, deixando de realizar ou fornecer qualquer contribuição 

para possibilitar o seu progresso. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do NCPC. 

Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005502-33.2019.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

GT ESCOLA DE IDIOMAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO RATTI HUBNER OAB - MT26632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON DELUQUE LARA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005502-33.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: GT ESCOLA DE IDIOMAS EIRELI 

EXECUTADO: ANDERSON DELUQUE LARA Vistos etc. Compulsando os 

autos se constata que o exequente, devidamente intimado para dar 

andamento processual, quedou-se inerte. Ademais, constata-se que não 

houve a localização do executado e/ou bens para serem penhorados. 

Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do NCPC. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005828-90.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO MARCOS ROCHA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

VANESSA DALSOQUIO OAB - MT17336/O (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEAMENTO BRASIL NORTE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005828-90.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ENIO MARCOS ROCHA 

SANTOS REQUERIDO: LOTEAMENTO BRASIL NORTE LTDA Vistos, etc. 

Trata-se de ação em que o autor alega que adquiriu da requerida um lote 

de terreno urbano, entretanto, após o pagamento da entrada, foi informado 

que não seria mais realizado o loteamento. Requer, portanto, a rescisão 

contratual, restituição do valor pago e condenação da requerida no 

pagamento da multa contratual. Relatório dispensado[1]. Decido. 

Claramente aplicável as normas do Direito do Consumidor, porquanto 

trata-se de relação de consumo. Resta comprovado nos autos que o autor 

realizou contrato com a requerida para aquisição de um terreno urbano e, 

ao contrário do alegado na inicial, não houve a paralização do loteamento, 

na medida em que as fotografias de ID 29175022 evidenciam o contrário. 

Outrossim, verifica-se que o requerente encontra-se injustificadamente em 

débito com as prestações do lote desde maio de 2019, já que não há 

provas de rescisão contratual por parte da ré. Ademais, ainda que os 

boletos não fossem entregues ao autor, seria dele a obrigação de 

requerê-los para pagamento, em homenagem ao princípio da boa-fé 

contratual, vez que tinha conhecimento do débito assumido junto à ré. 

Deste modo, entendo que a rescisão contratual se deu pela inadimplência 

do autor, conforme estipulado na Cláusula 5.2 da avença, sendo devido o 

pagamento da multa contratual de 10% do valor do contrato em favor da ré 

(Cláusula 5.5, item E). No tocante à quantia cobrada pela corretagem, está 

expressamente prevista na Cláusula 3º do contrato, sendo indevida sua 

devolução à parte contratante. Por fim, deixo de condenar o requerente 

em litigância de má-fé, já que não vislumbro ardil necessário a impor tal 

reprimenda. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos 

autos, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, 

para o fim específico de declarar rescindido o contrato entre as partes. 

Outrossim, julgo procedente o pedido contraposto para o condenar o autor 

o pagamento da multa contratual no valor de R$ 7.680,00 (sete mil e 

seiscentos e oitenta reais), corrigido pelo INPC, desde a rescisão 

contratual, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação 

(art. 405 do CC). Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto 

com resolução de mérito. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito Presidente do JEC 

desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 23 de março de 

2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga [1] Art. 38 da Lei nº 

9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95. 

Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, RETIFICANDO-O EM PARTE apenas para limitar 

a multa à 10% do montante relativo ao que foi desembolsado pelo autor, 

consoante disposto no art. 32-A, II, da Lei n. 6766/79, bem como 

entendimento já fixado pelo STJ e TJMT, senão vejamos: “AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGATIVA DA 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES 

PAGOS. RAZOABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. ALTERAÇÃO DAS 

PREMISSAS ADOTADAS. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO 

PROVIDO. (...) 2. ‘Em caso de extinção de contrato de promessa de 

compra e venda por atuação do promitente comprador, é razoável que a 

devolução do valor pelo promitente vendedor ocorra com retenção 10% a 

20% das prestações pagas a título de indenização pelas despesas 

decorrentes o próprio negócio" (AgInt nos EDcl no AREsp 989.906/SP, 

Rel.Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

24/10/2017, DJe de 30/10/2017). 3. O acórdão recorrido, ao fixar a 

retenção de 10% sobre o valor pago, está em sintonia com a 

jurisprudência desta Corte, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ, no 

ponto. Ademais, a verificação do patamar mais condizente com a realidade 

fática do caso encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. (...)’ (STJ. 4ª T. 

AgInt no AREsp 1218936/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), J. 24/04/2018, 

DJe 02/05/2018) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CARÊNCIA DA AÇÃO – 

TEORIA DA ASSERÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – RESCISÃO DO CONTRATO 

POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – DIREITO DE RETENÇÃO DE 

PARTE DOS VALORES PAGOS – SÚMULA Nº 543 DO STJ – RETENÇÃO 

DE 10% DOS VALORES PAGOS, EXCLUÍDA A COMISSÃO DE 

CORRETAGEM, A CARGO DOS PROMITENTES COMPRADORES – 

RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A 

jurisprudência da Corte Superior ‘tem considerado razoável, em resolução 

de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o 

percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, 

seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada 

caso, avaliando-se os prejuízos suportados’ (STJ - AgInt no AREsp n. 

725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

20/6/2017, DJe 29/6/2017). (TJMT. CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, N.U 0003226-82.2015.8.11.0041, DIRCEU DOS 

SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, J. 19/02/2020, DJE 

28/02/2020) Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004190-22.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEOFILA GRESELLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (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):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA 1004190-22.2019.8.11.0040 

IVETE TEOFILA GRESELLE TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Considerando que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Solicite-se a vinculação do valor penhorado nos autos via 

Bacenjud. Após, proceda-se com o levantamento do valor penhorado ao 

exequente, bem como com a restituição do saldo remanescente (Num. 

30640097) à executada. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004657-98.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARIA DE ANDRADE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS OAB - MT24673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Bradesco S/A (REQUERIDO)

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1004657-98.2019.8.11.0040 Reclamante: FRANCISCA MARIA DE 

ANDRADE SILVA Reclamado: Banco do Bradesco S/A e outros Vistos etc. 

Trata-se de embargos de declaração em face da sentença prolatada, sob 

a alegação de omissão, eis que não constou o valor exato do dano 

material, o que caracterizaria sentença ilíquida. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. Primeiramente, em que pese não ser o caso de sentença ilíquida, 

eis que somente será ilíquida a sentença quando não for possível 

determinar o valor, fato é que a parte requerida não impugnou o cálculo e 

os valores juntados pela autora na inicial, no sentido de que os valores 

estavam sendo descontado indevidamente de 06/2012 até 07/2019, a 

quantia de R$ 28 mensais, totalizando R$ 2.758,14. Sendo ônus da parte 

requerida demonstrar a validade do desconto dos referidos valores, o que 

não o fez, deve ser sanada a omissão constante na sentença, a fim de 

constar como devido, à título de dano material, o valor de R$2.758,14. 

Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, dando-lhe PARCIAL 

PROVIMENTO, para fazer constar na sentença que o valor devido a titulo 

de dano material, pela requerida, é de R$2.758,14, mantendo, no mais, os 

termos da sentença proferida nos autos. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001669-07.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO ZURAWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA (REQUERIDO)

CARAMURU ALIMENTOS S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA OAB - PR0015365A (ADVOGADO(A))

ROBERTO BORGES ARANTES OAB - GO27540 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: JULIANO 

ZURAWSKI Reclamado: TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA e outros 

Processo nº. 1001669-07.2019.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos 

que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do 

acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há 

razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a 

vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo 

feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, 

julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001117-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE MARIA MATIAZZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE FERNANDES (EXECUTADO)

JOSE FELIPE FERNANDES POLEGATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: IVETE MARIA 

MATIAZZO Reclamado: JOSE FELIPE FERNANDES POLEGATTO e outros 

Processo nº. 1001117-76.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos 

que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do 

acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há 

razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a 

vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo 

feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, 

julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Com o depósito das 

parcelas, pela executada, autorizo, desde já, a confecção dos 

respectivos alvarás para a conta bancária informada pelo exequente. Sem 

custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000101-58.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI REIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIVALDO DE OLIVEIRA CHAVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000101-58.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: CLAUDINEI REIZ EXECUTADO: 

DENIVALDO DE OLIVEIRA CHAVES Vistos etc. Compulsando os autos se 

constata que o exequente, devidamente intimado para dar andamento 

processual, quedou-se inerte. Ademais, constata-se que não houve a 

localização do executado e/ou bens para serem penhorados. Posto isso, 

JULGO EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico 

de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000382-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE PONTES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1000382-77.2017.8.11.0040 Reclamante: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME Reclamado: CAROLINE PONTES DA SILVA Vistos etc. Compulsando os 

autos, constata-se que não houve a localização do executado e/ou bens 

para serem penhorados. Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 

c/c 485, III, do NCPC. No mais, considerando que o exequente detém a 

posse do título executivo original, não há que se falar em expedição de 

certidão de crédito em seu favor, porém, caso requerido, expeça-se 

certidão de inteiro teor a fim de comprovar a interrupção da prescrição 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 426 de 530



para cobrança do crédito. Com o trânsito em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003954-70.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DE SIQUEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003954-70.2019.8.11.0040. REQUERENTE: GILMAR DE SIQUEIRA - ME 

REQUERIDO: OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA Vistos etc. 

Trata-se de reclamação sob a alegação autoral de que prestou serviços 

de transportes à reclamada, a qual demorou mais de 05 horas tanto para 

carregar quanto para descarregar a mercadoria, motivo pelo qual requer o 

pagamento de estadia, nos termos do artigo 11, §5º, da Lei 11.442/2007, 

bem como vale-pedágio, nos termos do art. 8º, da Lei n. 10.209/01, e 

indenização por danos morais. A reclamada Omega Transportes 

Rodoviários LTDA, em sede de contestação, arguiu a preliminar de 

ilegitimidade ativa, eis que o motorista responsável pelo transporte foi 

pessoal diversa do autor, tendo, no mérito, impugnado os pedidos iniciais. 

É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 

38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Preliminarmente, homologo a desistência 

do pedido de indenização por danos morais formulada pelo autor em 

impugnação à contestação. Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa, eis 

que pelo documento de Num. 20900247 é possível vislumbrar que o 

transporte foi subcontratado ao autor, o qual era proprietário do caminhão 

utilizado para o transporte. Pois bem, razão assiste ao autor. O reclamante 

juntou em Num. 20900247, p. 02 a 05, comprovantes de movimentações do 

veículo, com chegada para carregamento dia 28/07/2016 às 10h40min com 

saída dia 29/07/2016 às 14h46min; com chegada para descarregamento 

dia 29/07/2016 às 16h50min com saída dia 01/08/2016 às 09h24min, 

horário estes que não trouxe a requerida qualquer documento hábil a 

desmistificá-los. Portanto, indene de dúvidas que o período de 

permanência para descarregamento do caminhão extrapolou o limite 

inserto no §5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007 (cinco horas), devendo a 

parte reclamante ser indenizada, nos termos do dispositivo legal citado, 

com a ressalva de que o valor máximo de tal indenização se limita ao valor 

do frete contratado, nos termos do art. 15, da Lei n. 11.442/07. Outrossim, 

conforme dispõe o §8º do art. 11 da Lei n. 11.442/07, “incidente o 

pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir 

da hora de chegada (grifei) na procedência ou no destino”. No que toca ao 

pedido relativo ao vale-pedágio, de fato não há entre o trecho de Sorriso e 

Lucas do Rio Verde pedágio na rodovia 163, conquanto o autor comprova 

que pagou pedágio no trecho do frete que realizou via rodovia 242 para ir 

até a fazenda Suiça, onde carregou, o que comprova via recibo de Num. 

20900247 - Pág. 3. O artigo 8º, da Lei n. 10.209/01, que institui o 

vale-pedágio obrigatório sobre o transporte rodoviário de carga, dispõe 

que: “Art. 8º Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de 

infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o 

transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete”. 

Embora referido diploma preveja que a indenização será sobre o valor do 

frete, fato é que o STJ já reconheceu necessária a redução equitativa do 

montante, observado o disposto no art. 413, do CC, eis que o valor do 

frete, multiplicado por 2, extrapola, e muito, os liames da obrigação 

principal. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ARTIGO 535 

DO CPC. INOBSERVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. 

SÚMULA 07/STJ. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CC. 

SÚMULA 83/STJ. LEI DO VALE-PEDÁGIO. CLÁUSULA PENAL 

ESTABELECIDA PELO ARTIGO 8º DA REFERIDA LEI. NECESSIDADE DE 

ADEQUAÇÃO EM RELAÇÃO AO COMANDO DOS ARTIGOS 412 E 413 DO 

CC/2002. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se vislumbra a 

alegada violação ao artigo 535 do CPC, pois não caracteriza, por si só, 

omissão, contradição ou obscuridade o fato de o tribunal ter adotado outro 

fundamento que não aquele defendido pela parte. 2. A revisão dos 

fundamentos que levaram a conclusão da Corte local, no que tange à não 

configuração de cerceamento de defesa ante a falta de produção de 

prova oral, demandaria o exame do conjunto fático-probatório, o que é 

vedado na instância especial, segundo o teor do enunciado da Súmula 

7/STJ. 3. Em relação a ação que visa à reparação civil por danos 

decorrentes do descumprimento de obrigação contratual, é firme o 

entendimento deste Tribunal Superior de ser decenal o prazo 

prescricional, conforme o artigo 205 do Código Civil. Súmula 83/STJ. 4. A 

fixação da cláusula penal não pode estar indistintamente ao alvedrio dos 

contratantes, já que o ordenamento jurídico prevê normas imperativas e 

cogentes, que possuem a finalidade de resguardar a parte mais fraca do 

contrato, como é o caso do artigo 412 do CC/2002. 5. Embora não haja a 

possibilidade de determinar a exclusão da multa, pois isso 

descaracterizaria a pretensão impositiva do legislador, é cabível a 

aplicação do acercamento delineado pelo art 413 do Código Civil, no qual 

está contemplada a redução equitativa do montante, se excessivo, pelo 

juiz, levando-se em consideração a natureza e a finalidade do negócio 

jurídico. 6. Recurso especial parcialmente provido”. (STJ. 4ª T. REsp 

1520327/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, J. 05/05/2016, DJe 

27/05/2016) Sobre referido tema, o TJMT corroborou com o entendimento 

do STJ, no sentido de ser devido o pagamento da cláusula penal de que 

trata o artigo 8º, a qual, no entanto, observado o critério de equidade, e 

tomando-se por base o valor dos pedágios não adiantados, multiplicado 

por dez, quantia que, nesta lide, deve servir para desestimular a repetição 

da conduta e ao mesmo tempo evitar ganho desproporcional pelo 

transportador. (TJMT. Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 

1005772-76.2016.8.11.0003, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, J. 

31/10/2018, DJE 06/11/2018) Assim, comprovado o pagamento do pedágio 

pelo requerente, devem os requeridos ser condenados ao pagamento da 

cláusula penal prevista no art. 8º, da Lei n. 10.209/01, tomando por base o 

valor dos pedágios, não adiantados, multiplicado por dez, nos termos da 

fundamentação acima. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC, 

para CONDENAR a reclamada, solidariamente, a pagar ao reclamante o 

valor da estadia considerando o valor máximo do frete contratado, qual 

seja R$951,50 (Num. 20900247 - Pág. 1), devidamente corrigidos e com 

juros legais a partir do vencimento, bem como CONDENAR ao pagamento 

da cláusula penal, de que trata o Art. 8º, da Lei n. 10.209/01, tomando por 

base o valor dos pedágios, não adiantados, multiplicado por dez. Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Este é projeto de 

sentença por mim minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito para que o 

homologue ou o substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Sorriso/MT, 25 de março de 2020. Patrícia Angélica Garcia Pedreiro 

Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA 

da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010676-40.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE MARCIELE WELTER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON GAMBOGI PINHEIRO TAQUES OAB - MT10400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010676-40.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: TATIANE MARCIELE WELTER 

Vistos etc. Compulsando os autos se constata que o feito tramita há mais 

de 05 anos sem que tenham sido localizados bens para serem 

penhorados, estando o executado, inclusive, com paradeiro ignorado pelo 

exequente. Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE 
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MÉRITO, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do 

NCPC. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004657-98.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARIA DE ANDRADE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS OAB - MT24673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Bradesco S/A (REQUERIDO)

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1004657-98.2019.8.11.0040 Reclamante: FRANCISCA MARIA DE 

ANDRADE SILVA Reclamado: Banco do Bradesco S/A e outros Vistos etc. 

Trata-se de embargos de declaração em face da sentença prolatada, sob 

a alegação de omissão, eis que não constou o valor exato do dano 

material, o que caracterizaria sentença ilíquida. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. Primeiramente, em que pese não ser o caso de sentença ilíquida, 

eis que somente será ilíquida a sentença quando não for possível 

determinar o valor, fato é que a parte requerida não impugnou o cálculo e 

os valores juntados pela autora na inicial, no sentido de que os valores 

estavam sendo descontado indevidamente de 06/2012 até 07/2019, a 

quantia de R$ 28 mensais, totalizando R$ 2.758,14. Sendo ônus da parte 

requerida demonstrar a validade do desconto dos referidos valores, o que 

não o fez, deve ser sanada a omissão constante na sentença, a fim de 

constar como devido, à título de dano material, o valor de R$2.758,14. 

Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, dando-lhe PARCIAL 

PROVIMENTO, para fazer constar na sentença que o valor devido a titulo 

de dano material, pela requerida, é de R$2.758,14, mantendo, no mais, os 

termos da sentença proferida nos autos. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002944-88.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEO SILFREDO FLACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002944-88.2019.8.11.0040. REQUERENTE: IRINEO SILFREDO FLACH 

REQUERIDO: GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE 

CARGAS LTDA - ME, SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Vistos etc. 

Trata-se de ação de cobrança, sob a alegação de que prestou serviços 

de transportes às reclamadas, a qual demorou mais de 05 horas para 

descarregar a mercadoria, motivo pelo qual requer o pagamento de 

estadia, nos termos do artigo 11, §5º, da Lei 11.442/2007, vale-pedágio, 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 10.209/01, bem como indenização por 

danos morais. A requerida Mosaic Fertilizantes do Brasil LTDA, em 

contestação, no mérito, impugnou os pedidos iniciais. O requerente 

requereu aditamento da inicial com a juntada de novos documentos (Num. 

23914084), sobre o que se manifestou a requerida no andamento Num. 

26368776. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, no que tange 

à preliminar de incompetência do juízo em razão da previsão contida no 

art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.442/2007, que atribui à Justiça Comum a 

competência para julgar ações relativas à contratos de transporte, 

entendo que não merece guarida haja vista que nitidamente tal dispositivo 

deve ser interpretado como forma de excluir tais causas da Justiça 

Especializada do Trabalho. Ademais, embora tenha procedimento 

sumaríssimo e especial o Juizado Especial não pode ser desintegrado da 

Justiça Comum, não se verificando no caso em tela qualquer razão que 

possa levar a excluir os contratos de transporte das causas a serem 

apreciadas pelos Juizados Especiais. Portanto, refuto a preliminar de 

incompetência do juízo. Pois bem, dito isto, passo a análise do mérito, no 

qual razão assiste ao autor. O reclamante juntou em Num. 19897361 - Pág. 

3, comprovantes de movimentações do veículo, como data de chegada ao 

destino para descarregar dia 12/04/2019 às 15h46min, e descarga dia 

15/04/2019 às 12h35min, horários estes que não trouxeram as requeridas 

quaisquer documentos hábeis a desmistificá-los. Portanto, indene de 

dúvidas que o período de permanência para descarregamento do 

caminhão extrapolou o limite inserto no §5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007 

(cinco horas), devendo a parte reclamante ser indenizada, nos termos do 

dispositivo legal citado, com a ressalva de que o valor máximo de tal 

indenização se limita ao valor do frete contratado, nos termos do art. 15, 

da Lei n. 11.442/07, que no caso em tela é de R$1.847,78 (Num. 19897361 

- Pág. 1). Outrossim, conforme dispõe o §8º do art. 11 da Lei n. 11.442/07, 

“incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser 

calculado a partir da hora de chegada (grifei) na procedência ou no 

destino”. No que toca ao pedido relativo ao vale-pedágio, de fato não há 

entre o trecho de Sorriso e Lucas do Rio Verde pedágio na rodovia 163, 

conquanto o autor comprova que pagou pedágio no trecho do frete que 

realizou via rodovia 242, necessária para o acesso ao destino de onde 

carregou a carga (Boa Esperança do Norte - SIPAL), o que comprova via 

recibo Num. 23914069, reforçado pelos demais documentos juntados com 

a petição de Num. 23914084. O artigo 8º, da Lei n. 10.209/01, que institui o 

vale-pedágio obrigatório sobre o transporte rodoviário de carga, dispõe 

que: “Art. 8º Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de 

infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o 

transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete”. 

Embora referido diploma preveja que a indenização será sobre o valor do 

frete, fato é que o STJ já reconheceu necessária a redução equitativa do 

montante, observado o disposto no art. 413, do CC, eis que o valor do 

frete, multiplicado por 2, extrapola, e muito, os liames da obrigação 

principal. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ARTIGO 535 

DO CPC. INOBSERVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. 

SÚMULA 07/STJ. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CC. 

SÚMULA 83/STJ. LEI DO VALE-PEDÁGIO. CLÁUSULA PENAL 

ESTABELECIDA PELO ARTIGO 8º DA REFERIDA LEI. NECESSIDADE DE 

ADEQUAÇÃO EM RELAÇÃO AO COMANDO DOS ARTIGOS 412 E 413 DO 

CC/2002. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se vislumbra a 

alegada violação ao artigo 535 do CPC, pois não caracteriza, por si só, 

omissão, contradição ou obscuridade o fato de o tribunal ter adotado outro 

fundamento que não aquele defendido pela parte. 2. A revisão dos 

fundamentos que levaram a conclusão da Corte local, no que tange à não 

configuração de cerceamento de defesa ante a falta de produção de 

prova oral, demandaria o exame do conjunto fático-probatório, o que é 

vedado na instância especial, segundo o teor do enunciado da Súmula 

7/STJ. 3. Em relação a ação que visa à reparação civil por danos 

decorrentes do descumprimento de obrigação contratual, é firme o 

entendimento deste Tribunal Superior de ser decenal o prazo 

prescricional, conforme o artigo 205 do Código Civil. Súmula 83/STJ. 4. A 

fixação da cláusula penal não pode estar indistintamente ao alvedrio dos 

contratantes, já que o ordenamento jurídico prevê normas imperativas e 

cogentes, que possuem a finalidade de resguardar a parte mais fraca do 

contrato, como é o caso do artigo 412 do CC/2002. 5. Embora não haja a 

possibilidade de determinar a exclusão da multa, pois isso 

descaracterizaria a pretensão impositiva do legislador, é cabível a 

aplicação do acercamento delineado pelo art 413 do Código Civil, no qual 

está contemplada a redução equitativa do montante, se excessivo, pelo 

juiz, levando-se em consideração a natureza e a finalidade do negócio 

jurídico. 6. Recurso especial parcialmente provido”. (STJ. 4ª T. REsp 

1520327/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, J. 05/05/2016, DJe 

27/05/2016) Sobre referido tema, o TJMT corroborou com o entendimento 

do STJ, no sentido de ser devido o pagamento da cláusula penal de que 

trata o artigo 8º, a qual, no entanto, observado o critério de equidade, e 
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tomando-se por base o valor dos pedágios não adiantados, multiplicado 

por dez, quantia que, nesta lide, deve servir para desestimular a repetição 

da conduta e ao mesmo tempo evitar ganho desproporcional pelo 

transportador. (TJMT. Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 

1005772-76.2016.8.11.0003, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, J. 

31/10/2018, DJE 06/11/2018) Assim, comprovado o pagamento do pedágio 

pelo requerente, devem os requeridos ser condenados ao pagamento da 

cláusula penal prevista no art. 8º, da Lei n. 10.209/01, tomando por base o 

valor do pedágio não adiantado, multiplicado por dez, nos termos da 

fundamentação acima. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC, 

para CONDENAR a reclamada, solidariamente, a pagar ao reclamante o 

valor da estadia considerando o valor máximo do frete contratado, qual 

seja R$1.847,78, devidamente corrigidos e com juros legais a partir do 

vencimento, bem como CONDENAR ao pagamento da cláusula penal, de 

que trata o Art. 8º, da Lei n. 10.209/01, tomando por base o valor dos 

pedágios, não adiantados, multiplicado por dez. Sem honorários e custas 

(Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. Este é projeto de sentença por mim 

minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito para que o homologue ou o 

substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Sorriso/MT, 25 de 

março de 2020. Patrícia Angélica Garcia Pedreiro Galvagni Juíza Leiga 

Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA da juíza leiga, na 

forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005203-56.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO MARCELO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACE KELLY MOREIRA ALMEIDA OAB - MT22264/O (ADVOGADO(A))

ALESANDRA SCAQUETTE OAB - MT25984/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1005203-56.2019.8.11.0040 Reclamante: EVANDRO MARCELO MARTINS 

Reclamado: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Vistos etc. Trata-se 

de embargos de declaração em face da sentença prolatada, sustentando 

ser omissa, eis que não enfrentou as provas trazidas nos autos. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Trata-se de embargos de declaração com 

efeito infringente, com o propósito de reanalisar premissas e argumentos 

apresentados. Considerando que os embargos foram interpostos no prazo 

legal, conheço dos mesmos. Contudo, no mérito entendo que a pretensão 

não pode prosperar. Isso porque, a decisão restou devidamente 

fundamentada, apesar da discordância do embargante, inexistindo 

omissão no julgado e sim contradição com o entendimento do embargante, 

sendo certo que “(...) A contradição que autoriza os embargos de 

declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou 

com o entendimento da parte (grifei) (...)” (TJMT - Primeira Câmara Cível. 

ED nº 45415/2014. Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, J. 10/06/2014, 

DJE 16/06/2014). Sobre o tema: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE – OMISSÃO OU OBSCURIDADE – MERA 

REDISCUSSÃO - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO – 

IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 125 DO FONAJE – 

EMBARGOS REJEITADOS. Tendo o voto enfrentado todas as matérias, a 

mera rediscussão do julgado não se convola em omissão, contradição ou 

obscuridade, não se enquadrando dentro do que delimita o artigo 48 da Lei 

9.099/95. (...) Embargos Rejeitados. (TJMT - Turma Recursal Única. 

Embargos de Declaração nº.: 0506128-08.2014.811.0001. Relator: Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes, J. 23/10/2017, DJE 08/11/2017) Posto isso, 

CONHEÇO DOS EMBARGOS, mas lhes NEGO PROVIMENTO, mantendo a 

decisão invectivada em sua integralidade. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006432-51.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SLAVIERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006432-51.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ADRIANO SLAVIERO 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos, etc. Trata-se de ação pretendendo 

a condenação da ré por indenização por danos morais, em que a parte 

autora alega que seu nome foi negativado indevidamente. Relatório 

dispensado[1]. Passo a DECIDIR. De início, verifica-se que autor e 

requerida inserem-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor final 

e prestadora de serviço, sendo de rigor, portanto, a aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor. Asseverada tal premissa, passo à análise do 

mérito. Restou demonstrado nos autos que a requerida inscreveu 

indevidamente o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito por 

suposta dívida, tendo em vista que as assinaturas de ID 23837457 e ID 

29851884, apesar de semelhantes, não são as mesmas. Assim, a ré não 

logrou êxito em comprovar a legalidade da cobrança e que a inscrição nos 

órgãos de proteção ao crédito foram devidas, ônus que lhe incumbia, por 

força do art. 373, II, do CPC. No tocante a condenação de indenização por 

danos morais, entendo que se vislumbra dano extrapatrimonial a ser 

reparado, tendo em vista que os fatos narrados geraram abalo emocional, 

desgosto e desprestígio pessoal causado à vítima. Destarte, por se tratar 

de algo imaterial ou ideal, não se pode exigir que a comprovação do dano 

moral seja feita pelos mesmos meios utilizados para a demonstração do 

dano material. Em casos como o que se apresenta, o dano moral está 

ínsito na própria ofensa, de tal modo que, provado o fato danoso, ipso 

facto, está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, 

uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras da experiência 

comum. Nesse sentido: “EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – CESSÃO DE CRÉDITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – 

AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO EM CONTESTAÇÃO – 

AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO EM CONTESTAÇÃO – 

CONTRATO JUNTADO EM CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE DE 

JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA 

– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO – ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO.É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante 

a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não 

demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento 

em momento oportuno. Havendo alegação de inexistência de débito pelo 

consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu 

a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a 

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Imposição da 

regra da inversão do ônus da prova para que a empresa fornecedora de 

serviços comprove a contratação e o inadimplemento, sem os quais a 

inscrição é indevida e, portanto, gera dano moral “in re ipsa”. Não havendo 

sequer a comprovação da cessão de crédito, por meio da juntada de 

termo público de cessão de crédito, bem como da vinculação do 

consumidor a tal contrato, ônus da parte Recorrente, de rigor o 

reconhecimento de que a inscrição é indevida e gera dano moral. 

Ademais, a prova da contratação original, sem a comprovação da cessão 

de crédito, não se presta a justificar a restrição, pois não demonstrada a 

legitimidade para encaminhar o nome do consumidor para negativação. O 

valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de 

proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. Recurso provido”. 
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(N.U 1010314-67.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 

01/08/2019). Por outro lado, convém salientar que o critério de fixação do 

valor da indenização deve ser feito do modo mais justo possível, sem 

servir de fonte para enriquecimento sem causa ou ser injusto com valores 

abaixo do considerado adequado ao caso concreto. É certo que a 

indenização deve corresponder à gravidade objetiva do fato e do seu 

efeito lesivo, tendo em conta ainda as condições sociais e econômicas 

das partes. Sendo assim, no caso concreto, a natureza e extensão do 

dano decorrente da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como considerando as condições 

socioeconômicas das partes e os princípios norteadores da razoabilidade 

e da proporcionalidade, fixo o valor indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), com correção do INPC, desde a publicação da sentença, e 

incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ), já que se trata de ilícito extracontratual. Destarte, a 

procedência parcial dos pedidos contidos na inicial é medida que se impõe. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, nos 

termos do art. 186 do Código Civil, julgo parcialmente procedentes os 

pedidos formulados na inicial, para o fim específico de: a) Confirmar a 

liminar concedida ao autor (ID 23839567), tornando-a definitiva em todos 

os seus termos; b) Condenar a ré a pagar indenização por danos morais 

ao requerente no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção do 

INPC, desde a publicação da sentença, e incidência de juros de mora de 

1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), já que se trata 

de ilícito extracontratual. Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito 

extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito[3]. Após a 

homologação, P.R.I. Sorriso, 25 de março de 2020. Caroline Gomes 

Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença 

da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. 

[3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003504-30.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ALINE ZANATA SCABURI 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Trata-se de ação 

indenizatória em que a parte autora alega que teve seu voo cancelado, 

fato lhe gerou transtornos. Requer a condenação da requerida em 

indenização por danos morais e materiais. Relatório dispensado[1]. Passo 

a DECIDIR. Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação 

preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Claramente aplicável ao caso em apreço as regras do 

Código de Defesa do Consumidor, por tratar-se de típica relação de 

consumo. Dito isso, passo à análise do mérito. A responsabilidade civil do 

transportador aéreo é objetiva, devendo reparar eventuais danos sofridos 

pelo consumidor, em virtude da má prestação do serviço oferecido e 

somente pode ser afastada com a comprovação da existência de alguma 

excludente, nos termos do artigo 14 do CDC. O cancelamento de voo 

injustificadamente e sem comprovação viola obrigações contratuais e 

regras regulamentares (Resolução 141/2010 da ANAC), já que não se 

trata de hipótese de força maior, gerando obrigações tanto de cunho 

contratual (reacomodação, reembolso ou realização do serviço por outra 

empresa) como extracontratual (dano material e moral), diante da conduta 

ilícita (STJ EDcl no Ag 977.762/SP e TJMT1ªTR 3290/2010). Na hipótese 

versanda, houve o cancelamento do voo, ocasionando considerável 

transtorno à consumidora. Nesse sentido: “EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE – FORÇA MAIOR/CASO FORTUITO – FORTUITO 

INTERNO E EXTERNO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – TRANSPORTE 

AÉREO DE PASSAGEIRO NÃO REALIZADO – NEXO CAUSAL PRESENTE – 

RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL RECONHECIDA. Embora 

a força maior e o caso fortuito não estejam arrolados no artigo 14, § 3º, do 

CDC, como excludentes de responsabilidade civil, estes fatores também 

têm o condão de excluí-las (STJ REsp 996833/SP e REsp 330523/SP). No 

contrato de transporte aéreo de passageiros, aplica-se inclusive o Código 

Brasileiro de Aeronáutica, que exclui expressamente a responsabilidade 

do transportador em caso de força maior (artigo 256, § 1º, alínea “b”). 

Contudo, nas relações de consumo, vige ainda a Teoriado Risco do 

Empreendimento (TJRJ 0136172-92.2010.8.19.0001 e TJPR 902981-6), de 

modo que apenas o fortuito externo efetivamente comprovado tem o 

condão de excluir a responsabilidade civil, já que o fortuito interno é 

abrangido pelo Risco do Empreendimento”. (STJ AgRg no REsp 

1218620/SC e STJ AgRg no AREsp 293.757/MG). Quanto ao dano moral, 

saliento que o desconforto, a aflição e os transtornos decorrentes do 

cancelamento de voo são suficientes para a configuração do dano moral, 

que se opera in re ipsa (STJ REsp 299532/SP). O arbitramento do valor da 

indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os 

aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, 

atendendo-se a proporcionalidade com relação ao grau de culpa, 

extensão e repercussão dos danos e a capacidade econômica das 

partes. Sopesadas tais premissas, fixo o quantum indenizatório em R$ 

6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido pelo INPC, desde o arbitramento, e 

incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, nos 

termos do artigo 405 do Código Civil. Por fim, os danos materiais 

decorrente do ônus do cancelamento das demais passagens aéreas de 

conexão encontram-se fartamente comprovados. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente procedentes 

os pedidos formulados na inicial, para o fim específico de: a) Condenar a 

requerida a pagar à requerente indenização por danos morais no valor de 

R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais), corrigido pelo INPC, desde o 

desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da 

citação (art. 405 do CC); b) Condenar a requerida a pagar indenização por 

danos morais à autora no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com 

correção do INPC, desde o arbitramento, e incidência de juros de mora de 

1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), já que se trata de ilícito 

contratual. Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com 

resolução de mérito. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito Presidente do JEC 

desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 25 de março de 

2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o 

projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da 

Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006346-80.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ADSON PIMENTEL NUNES 

REQUERIDO: DCL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME, AYMORE 

Vistos, etc. Trata-se de ação pretendendo a declaração de inexistência de 

débito e indenização por danos morais, em que a parte autora alega que 

seu nome foi negativado indevidamente. Relatório dispensado[1]. Passo a 

DECIDIR. De início, verifica-se que autor e requeridas inserem-se, 

respectivamente, nos conceitos de consumidor final e prestadoras de 

serviço, sendo de rigor, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor. Quanto as preliminares de ilegitimidade passiva, rejeito-as, 

tendo em vista que o pacote de viagem foi adquirido da 1ª requerida, 

substituída pela CVC, e os boletos de pagamento expedidos pela 2ª ré. 

Asseveradas tais premissas, passo à análise do mérito. Restou 
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demonstrado nos autos que o pacote de viagem adquirido pelo autor foi 

cancelado injustificadamente pelas rés, o que motivou o não pagamento 

das parcelas vincendas do referido pacote. Há que se dizer que, uma vez 

que houve a rescisão contratual por parte das requeridas, figurada no 

cancelamento da viagem, o autor não está obrigado a pagar pelas 

parcelas vincendas, sob pena de enriquecimento ilícito das demandadas. 

Então, a negativação daí oriunda é indevida. No tocante a condenação de 

indenização por danos morais, entendo que se vislumbra dano 

extrapatrimonial a ser reparado, tendo em vista que os fatos narrados 

geraram abalo emocional, desgosto e desprestígio pessoal causado à 

vítima. Destarte, por se tratar de algo imaterial ou ideal, não se pode exigir 

que a comprovação do dano moral seja feita pelos mesmos meios 

utilizados para a demonstração do dano material. Em casos como o que se 

apresenta, o dano moral está ínsito na própria ofensa, de tal modo que, 

provado o fato danoso, ipso facto, está demonstrado o dano moral à guisa 

de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre 

das regras da experiência comum. Nesse sentido: “EMENTA RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CESSÃO DE CRÉDITO – 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE 

CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE 

PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO EM 

CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO EM 

CONTESTAÇÃO – CONTRATO JUNTADO EM CONTRARRAZÕES – 

IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE 

CRÉDITO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO E FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.É inadmissível a juntada 

de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da 

preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que 

impediu a juntada do documento em momento oportuno. Havendo alegação 

de inexistência de débito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de 

produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor 

provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o 

respectivo inadimplemento. Imposição da regra da inversão do ônus da 

prova para que a empresa fornecedora de serviços comprove a 

contratação e o inadimplemento, sem os quais a inscrição é indevida e, 

portanto, gera dano moral “in re ipsa”. Não havendo sequer a 

comprovação da cessão de crédito, por meio da juntada de termo público 

de cessão de crédito, bem como da vinculação do consumidor a tal 

contrato, ônus da parte Recorrente, de rigor o reconhecimento de que a 

inscrição é indevida e gera dano moral. Ademais, a prova da contratação 

original, sem a comprovação da cessão de crédito, não se presta a 

justificar a restrição, pois não demonstrada a legitimidade para encaminhar 

o nome do consumidor para negativação. O valor da indenização por dano 

moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e 

razoabilidade. Sentença reformada. Recurso provido”. (N.U 

1010314-67.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019). Por 

outro lado, convém salientar que o critério de fixação do valor da 

indenização deve ser feito do modo mais justo possível, sem servir de 

fonte para enriquecimento sem causa ou ser injusto com valores abaixo 

do considerado adequado ao caso concreto. É certo que a indenização 

deve corresponder à gravidade objetiva do fato e do seu efeito lesivo, 

tendo em conta ainda as condições sociais e econômicas das partes. 

Sendo assim, no caso concreto, a natureza e extensão do dano 

decorrente da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como considerando as condições 

socioeconômicas das partes e os princípios norteadores da razoabilidade 

e da proporcionalidade, fixo o valor indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), com correção do INPC, desde a publicação da sentença, e 

incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do 

CC). Destarte, a procedência parcial dos pedidos contidos na inicial é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que 

consta nos autos julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados 

na inicial, para o fim específico de: a) Confirmar a liminar concedida ao 

autor (ID 23745123), tornando-a definitiva em todos os seus termos; b) 

Declarar a inexistência do débito levado à negativação; c) Condenar as 

rés, solidariamente, a pagarem indenização por danos morais ao 

requerente no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção do INPC, 

desde a publicação da sentença, e incidência de juros de mora de 1% ao 

mês, a partir da citação (art. 405 do CC). Nos termos do art. 487, I, do CPC, 

declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito[3]. 

Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 25 de março de 2020. Caroline Gomes 

Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença 

da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. 

[3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 1001126-22.2020.8.11.0055. 

IMPETRANTE: ELETRO TARTARI LTDA - EPP LITISCONSORTES: HABIL 

CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP IMPETRADO: FABIO MARTINS 

JUNQUEIRA, JANINE CRISTINA GRUBER NOGUEIRA VISTOS Ciente do 

agravo, mantenho a decisão atacada pelos fundamentos nela expostos. 

Prossiga-se no cumprimento. , 25 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 188973 Nr: 5853-17.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE ALVES BALLEJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e considerando tudo o mais dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação que HENRIQUE ALVES BALLEJO 

move contra o Estado de Mato Grosso, e o faço para condenar a ré ao 

pagamento de uma indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), e declaro extinto o processo com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135850 Nr: 6062-25.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA SABINO DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o pagamento da condenação por parte do Executado, e a 

ausência de dados bancários para expedição de alvará de levantamento 

de valores, INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, indique 

dados bancários do Exequente para transferência de valores. Outrossim, 

tendo em vista a pandemia COVID-19 e o teletrabalho desta secretaria, 

excepcionalmente, a petição poderá ser enviada para o e-mail 

tse.4civel@tjmt.jus.br, devendo comunicar o Gestor Judiciário no fone 65 

99608-1136 acerca do envio da petição, conforme horário regular de 

atendimento da secretaria, ou seja das 12h00min às 19h00min, a qual 

deverá ser assinada e digitalizada em arquivo PDF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140360 Nr: 10918-32.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENI APARECIDO CHILITI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o pagamento da condenação por parte do Executado, e a 

ausência de dados bancários para expedição de alvará de levantamento 

de valores, INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, indique 

dados bancários do Exequente para transferência de valores. Outrossim, 

tendo em vista a pandemia COVID-19 e o teletrabalho desta secretaria, 

excepcionalmente, a petição poderá ser enviada para o e-mail 

tse.4civel@tjmt.jus.br, devendo comunicar o Gestor Judiciário no fone 65 

99608-1136 acerca do envio da petição, conforme horário regular de 

atendimento da secretaria, ou seja das 12h00min às 19h00min, a qual 

deverá ser assinada e digitalizada em arquivo PDF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145622 Nr: 5310-19.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO CEREZOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o pagamento da condenação por parte do Executado, e a 

ausência de dados bancários para expedição de alvará de levantamento 

de valores, INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, indique 

dados bancários do Exequente para transferência de valores. Outrossim, 

tendo em vista a pandemia COVID-19 e o teletrabalho desta secretaria, 

excepcionalmente, a petição poderá ser enviada para o e-mail 

tse.4civel@tjmt.jus.br, devendo comunicar o Gestor Judiciário no fone 65 

99608-1136 acerca do envio da petição, conforme horário regular de 

atendimento da secretaria, ou seja das 12h00min às 19h00min, a qual 

deverá ser assinada e digitalizada em arquivo PDF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174572 Nr: 16476-77.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o pagamento da condenação por parte do Executado, e a 

ausência de dados bancários para expedição de alvará de levantamento 

de valores, INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, indique 

dados bancários do Exequente para transferência de valores. Outrossim, 

tendo em vista a pandemia COVID-19 e o teletrabalho desta secretaria, 

excepcionalmente, a petição poderá ser enviada para o e-mail 

tse.4civel@tjmt.jus.br, devendo comunicar o Gestor Judiciário no fone 65 

99608-1136 acerca do envio da petição, conforme horário regular de 

atendimento da secretaria, ou seja das 12h00min às 19h00min, a qual 

deverá ser assinada e digitalizada em arquivo PDF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174852 Nr: 16788-53.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURELINO BAZILIO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o pagamento da condenação por parte do Executado, e a 

ausência de dados bancários para expedição de alvará de levantamento 

de valores, INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, indique 

dados bancários do Exequente para transferência de valores. Outrossim, 

tendo em vista a pandemia COVID-19 e o teletrabalho desta secretaria, 

excepcionalmente, a petição poderá ser enviada para o e-mail 

tse.4civel@tjmt.jus.br, devendo comunicar o Gestor Judiciário no fone 65 

99608-1136 acerca do envio da petição, a qual deverá ser assinada e 

digitalizada em arquivo PDF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137225 Nr: 7554-52.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZIDRO VILHARGA PAVAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o patrono o Exequente não possui poderes para 

receber, INTIMO para que, no prazo de 5 dias, regularize a representação 

processual com poderes para receber valores ou indique dados bancários 

do Exequente para transferência de valores. Outrossim, tendo em vista a 

pandemia COVID-19, excepcionalmente, a petição poderá ser enviada 

para o e-mail tse.4civel@tjmt.jus.br, devendo comunicar o Gestor 

Judiciário no fone 65 99608-1136 acerca do envio da petição, a qual 

deverá ser assinada e digitalizada em arquivo PDF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118413 Nr: 8397-85.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA PRADO DE PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o pagamento da condenação por parte do Executado, e a 

ausência de dados bancários para expedição de alvará de levantamento 

de valores, INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, indique 

dados bancários do Exequente para transferência de valores. Outrossim, 

tendo em vista a pandemia COVID-19 e o teletrabalho desta secretaria, 

excepcionalmente, a petição poderá ser enviada para o e-mail 
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tse.4civel@tjmt.jus.br, devendo comunicar o Gestor Judiciário no fone 65 

99608-1136 acerca do envio da petição, conforme horário regular de 

atendimento da secretaria, ou seja das 12h00min às 19h00min, a qual 

deverá ser assinada e digitalizada em arquivo PDF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124002 Nr: 3000-11.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE QUIRINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o pagamento da condenação por parte do Executado, e a 

ausência de dados bancários para expedição de alvará de levantamento 

de valores, INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, indique 

dados bancários do Exequente para transferência de valores. Outrossim, 

tendo em vista a pandemia COVID-19 e o teletrabalho desta secretaria, 

excepcionalmente, a petição poderá ser enviada para o e-mail 

tse.4civel@tjmt.jus.br, devendo comunicar o Gestor Judiciário no fone 65 

99608-1136 acerca do envio da petição, conforme horário regular de 

atendimento da secretaria, ou seja das 12h00min às 19h00min, a qual 

deverá ser assinada e digitalizada em arquivo PDF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124300 Nr: 3309-32.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUITERIA HENRIQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o pagamento da condenação por parte do Executado, e a 

ausência de dados bancários para expedição de alvará de levantamento 

de valores, INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, indique 

dados bancários do Exequente para transferência de valores. Outrossim, 

tendo em vista a pandemia COVID-19 e o teletrabalho desta secretaria, 

excepcionalmente, a petição poderá ser enviada para o e-mail 

tse.4civel@tjmt.jus.br, devendo comunicar o Gestor Judiciário no fone 65 

99608-1136 acerca do envio da petição, conforme horário regular de 

atendimento da secretaria, ou seja das 12h00min às 19h00min, a qual 

deverá ser assinada e digitalizada em arquivo PDF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125746 Nr: 4714-06.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o pagamento da condenação por parte do Executado, bem 

como o petitório de fls. 222 que requer seja expedido o alvará de 

levantamento dos valores da Exequente no seu nome mesmo, porém, ante 

a ausência de dados bancários da exequente para expedição de alvará 

de levantamento de valores, INTIMO o patrono da Exequente para que, no 

prazo de 5 dias, indique dados bancários do Exequente para transferência 

de valores. Outrossim, tendo em vista a pandemia COVID-19 e o 

teletrabalho desta secretaria, excepcionalmente, a petição poderá ser 

enviada para o e-mail tse.4civel@tjmt.jus.br, devendo comunicar o Gestor 

Judiciário no fone 65 99608-1136 acerca do envio da petição, conforme 

horário regular de atendimento da secretaria, ou seja das 12h00min às 

19h00min, a qual deverá ser assinada e digitalizada em arquivo PDF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133166 Nr: 3088-15.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO BARROSO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o pagamento da condenação por parte do Executado, e a 

ausência de dados bancários para expedição de alvará de levantamento 

de valores, INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, indique 

dados bancários do Exequente para transferência de valores. Outrossim, 

tendo em vista a pandemia COVID-19 e o teletrabalho desta secretaria, 

excepcionalmente, a petição poderá ser enviada para o e-mail 

tse.4civel@tjmt.jus.br, devendo comunicar o Gestor Judiciário no fone 65 

99608-1136 acerca do envio da petição, conforme horário regular de 

atendimento da secretaria, ou seja das 12h00min às 19h00min, a qual 

deverá ser assinada e digitalizada em arquivo PDF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166498 Nr: 6031-97.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUZA MUNIZ DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663, SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES HACHBARDT - 

OAB:OAB/MT:12771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o pagamento da condenação por parte do Executado, e a 

ausência de dados bancários para expedição de alvará de levantamento 

de valores, INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, indique 

dados bancários do Exequente para transferência de valores. Outrossim, 

tendo em vista a pandemia COVID-19 e o teletrabalho desta secretaria, 

excepcionalmente, a petição poderá ser enviada para o e-mail 

tse.4civel@tjmt.jus.br, devendo comunicar o Gestor Judiciário no fone 65 

99608-1136 acerca do envio da petição, conforme horário regular de 

atendimento da secretaria, ou seja das 12h00min às 19h00min, a qual 

deverá ser assinada e digitalizada em arquivo PDF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174733 Nr: 16643-94.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANE NUNES VITOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o pagamento da condenação por parte do Executado, e a 

ausência de dados bancários para expedição de alvará de levantamento 

de valores, INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, indique 

dados bancários do Exequente para transferência de valores. Outrossim, 

tendo em vista a pandemia COVID-19 e o teletrabalho desta secretaria, 

excepcionalmente, a petição poderá ser enviada para o e-mail 

tse.4civel@tjmt.jus.br, devendo comunicar o Gestor Judiciário no fone 65 

99608-1136 acerca do envio da petição, conforme horário regular de 

atendimento da secretaria, ou seja das 12h00min às 19h00min, a qual 

deverá ser assinada e digitalizada em arquivo PDF.

5ª Vara Cível
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 318509 Nr: 17633-12.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTEIR GRIGORIO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOVINO MOREIRA DO PRADO, 

MARTHA MIGLIOLI DO PRADO, WILMA DO PRADO NODARI, NILTON 

NODARI, PEDRO VAIR DO PRADO, VERALICE DO PRADO, ANTONIO 

VAGNER DO PRADO, MARIA ABADIA PRUDENCIO DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO DOS SANTOS TURATI - 

OAB:15.179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJENANE NODARI - 

OAB:OAB/MT 13.824

 AUTOS: 318509

Vistos,

Cuida-se de ação de adjudicação compulsória ajuizada por Valteir Grigorio 

Lima em desfavor de Espólio de Jovino Moreira do Prado e Outros, todos 

qualificados no encarte processual em epígrafe, objetivando a adjudicação 

do lote 01-A, quadra 8,Rua 35, Área 591,55m2, e lote 03-A, quadra 08, rua 

Pedro Kwiecinski (6-A), Área 578,77m² ambos do loteamento Jardim Santa 

Marta, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Em manifestação de fls. 108/121 as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus 

legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma 

do artigo 487, inciso III, alínea “b” c/c artigo 12, §2º, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios como acordado e custas remanescentes 

dispensadas, nos termos do artigo 90, §3º, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado expeça-se o necessário para a adjudicação do 

imóvel, observando o CRI local a gratuidade dos emolumentos, nos termos 

do artigo 98 § 1 , IX do CPC. Após, arquivem-se os presentes autos com 

as cautelas e anotações legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e se cumpra, expedindo-se o 

necessário.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Tangará da Serra/MT, 24 de março de 2020.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 233475 Nr: 22291-84.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR FRANCISCO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCEMARE SANCHES ABADIE, ANTONIO 

MOZART JUNGLES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMIEW CARVALHO 

SOUZA - OAB:19239 - B, CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA - 

OAB:12.075/MT, MARCOS CARDOZO DALTO - OAB:11466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos,

Intimem-se as partes, a luz do oficio de fls. 156 que indica que a 

transferência do imóvel não pende de ato do requerido, para que se 

manifestem sobre a inexistência de interesse jurídico para o 

prosseguimento do presente feito, cabendo a parte autora indicar fatos 

como revogação da procuração que possam justificar a necessidade da 

presente via judicial para a transferência do imóvel.

Apresentadas as manifestações ou permanecendo as partes silentes, 

voltem-me conclusos para o julgamento do feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000991-10.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA SANTO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA JOSE LEMES OAB - MT26859/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE PACHECO DE MORAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Promova-se a alteração da classe processual para processo de 

conhecimento. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 

2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida 

preferencialmente por correspondência com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. A 

correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado 

nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de citação/intimação 

deverá constar a advertência de que o não comparecimento da parte 

promovida na audiência de conciliação importará em sua revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 

9.099/95), bem como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato e as partes dispensem a produção 

de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as partes 

manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, o 

prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, 

desde já determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 

1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

17 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001003-24.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA SANTO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA JOSE LEMES OAB - MT26859/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AILTON DOS SANTOS JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Promova-se a alteração da classe processual para processo de 

conhecimento. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 

2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida 

preferencialmente por correspondência com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. A 

correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado 

nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de citação/intimação 

deverá constar a advertência de que o não comparecimento da parte 

promovida na audiência de conciliação importará em sua revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 

9.099/95), bem como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 
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composição amigável no referido ato e as partes dispensem a produção 

de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as partes 

manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, o 

prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, 

desde já determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 

1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

17 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000851-44.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

alisson de azevedo OAB - MT12082/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Diante do evidente erro material, ACOLHO os embargos de 

declaração para determinar a retificação do polo passivo devendo constar 

como reclamado EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A ATUAL 

MANTENEDORA DA UNIOPAR – UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ. No 

mais, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, cumprindo seus 

dispositivos. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

27 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001176-48.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA APARECIDA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001176-48.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ADRIANA 

APARECIDA CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MATHEUS 

GHISI, CRISTIANE SATTLER GHISI POLO PASSIVO: ARTHUR LUNDGREN 

TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 21/09/2020 Hora: 14:00 , 

no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 24 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: 1001177-33.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE SOARES DA SILVA 02015794131 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FERREIRA DA SILVA OAB - MT22539/O (ADVOGADO(A))

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA DA SILVA GOMES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001177-33.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:DAIANE SOARES 

DA SILVA 02015794131 ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE 

FERREIRA DA SILVA, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA POLO PASSIVO: 

POLIANA DA SILVA GOMES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 21/09/2020 Hora: 14:15 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 25 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: 1001819-74.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MUNHOZ (REQUERENTE)

LUCIANA QUARESMA BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Com o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem 

os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 25 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001743-50.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Com o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem 

os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 25 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001178-18.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE SOARES DA SILVA 02015794131 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FERREIRA DA SILVA OAB - MT22539/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001178-18.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:DAIANE SOARES 

DA SILVA 02015794131 ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE 

FERREIRA DA SILVA POLO PASSIVO: CINTIA ALMEIDA DE OLIVEIRA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE 

Data: 21/09/2020 Hora: 14:30 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 
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CEP: 78070-100 . 25 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: 1001179-03.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001179-03.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ELISEU DE 

SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA 

SILVEIRA 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: FRANCINE Data: 21/09/2020 Hora: 14:45 , 

no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 25 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010031-04.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY DA SILVA CRUZ PATERNEZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA TRES LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

 

VISTOS. Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 10 de 

dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001142-78.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA MAURICIO BERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT12228/O-O (ADVOGADO(A))

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001717-18.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELSON ANDRADE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-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 a tempestividade da Contestação, INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002293-11.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANNA R. CASAGRANDE & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA RODRIGUES CUNHA OAB - 824.949.831-34 (REPRESENTANTE)

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA GONCALVES GOUVEA (EXECUTADO)

 

Certifico que, apesar de Citada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011188-75.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE GOMES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE PERDOMO CABRAL (REQUERIDO)

 

Certifico que, apesar de intimada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011676-30.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR LUIZ VINCENSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA OAB - MT0012107A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico o trânsito em julgado da sentença. INTIMO o 

exequente/embargado para apresentar nova planilha de cálculos, que 

deverá observar estritamente os parâmetros supramencionados, bem 

como atualizar o débito utilizando juros simples, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010287-20.2009.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OGENIO DA SILVA MEDEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDINEIA SALAZAR GARCIA (EXECUTADO)

GERSON PEREIRA BORGES (EXECUTADO)

PEREIRA BORGES & SALAZAR GARCIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCILO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT0012359S (ADVOGADO(A))

 

Em razão da extinção e arquivamento do Incidente de Desconsideração da 

Personalidade Juridica, conforme sentença juntada no id anterior, INTIMO a 
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Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-97.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CALIXTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT12228/O-O (ADVOGADO(A))

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico o trânsito em julgado da sentença que julgou os Embargos de 

Declaração. INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-36.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OCIMAR ANTONIO LANG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT9993-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINEIRO FRANCHISING LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO POLI OAB - SP202846 (ADVOGADO(A))

 

INTIMO as Partes para requererem o que entenderem de direito, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001182-55.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE SOARES DA SILVA 02015794131 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE FERREIRA DA SILVA OAB - MT22539/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILENE NASCIMENTO ZONAIZOKEROCE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001182-55.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:DAIANE SOARES 

DA SILVA 02015794131 ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE 

FERREIRA DA SILVA, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA POLO PASSIVO: 

MARCILENE NASCIMENTO ZONAIZOKEROCE FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 21/09/2020 Hora: 15:00 , 

no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 25 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: 1000056-38.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEOAR ALVES MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT12296-A (ADVOGADO(A))

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT10907-O 

(ADVOGADO(A))

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/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))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Com o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem 

os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 25 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001590-17.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN BORBA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANDRADE DA SILVA OAB - MT24784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Com o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem 

os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 25 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001162-64.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ETERNA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANGARA CRED (REU)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, a probabilidade do direito invocado e o fundado receio de 

dano irreparável. 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 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 da demora no provimento jurisdicional 

consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um 

retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, não 

vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida 

de urgência almejada. A reclamante informa na inicial que seu benefício 

previdenciário está suspenso em razão da reclamante ter contraído dois 

empréstimos anteriores a DIB. Por essa razão, requer que os reclamados 

sejam compelidos a “excluir” e posteriormente refinanciar os mencionados 

empréstimos. Pelas alegações narradas e pelos documentos juntados com 

a inicial não é possível vislumbrar qual a conduta ilícita praticada pelos 

reclamados, já que a reclamante reconhece a existência e contratação 

dos empréstimos e não aponta nenhum defeito do negócio jurídico 

entabulado entre eles que venha causar a nulidade da contratação, ou 

ainda, elementos acidentais que impeçam/suspendam a eficácia do 

contrato. A simples afirmação de que os reclamados não quiseram 

“excluir” os contratos de empréstimos que eventualmente estejam 

impedindo a reclamante de receber o seu benefício, não é suficiente para 

obrigar os reclamados a resilir o contrato e posteriormente a refinanciar o 

débito. Ademais, está patente, diante da natureza do pronunciamento 

pretendido pela reclamante, a resolução do contrato, a presença do 

requisito negativo consistente no perigo de irreversibilidade do provimento, 
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o que por si só também impediria o deferimento da pretensão. Com essas 

razões, não presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a 

medida de urgência almejada. Recebo a petição inicial eis que preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte reclamada por carta com aviso 

de recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de 

que o não comparecimento da reclamada na audiência de conciliação 

importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados 

na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 15 

(quinze) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato e as 

partes dispensem a produção de provas em audiência de instrução e 

julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir provas em 

audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou 

oral será a data da audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)

(s) requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Determino à Secretaria que verifique se há 

outras ações promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. 

Em caso positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 24 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001176-48.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA APARECIDA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinada a exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes, alegando que nunca contratou com a empresa reclamada. 

DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. 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 da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, 

verifico a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. 

A plausibilidade jurídica do pedido se consubstancia na provável 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome do 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o 

lançamento do nome da requerente no banco de dados de serviços de 

restrição de crédito como o SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido 

objeto de restrição no campo da jurisprudência, como se vê, por exemplo, 

no julgamento do Agravo de Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS 

ALBERTO MENEZES DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em 

casos desta natureza, quando na maioria das vezes a atitude do credor 

se mostra precipitada, as consequências em detrimento do consumidor ou 

devedor são importantes e por vezes irreparáveis, com abalo no seu 

crédito, nas suas relações comerciais e bancárias, além de reflexos 

negativos na sua honra ou boa fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em 

casos de discussão judicial do débito, o credor está impedido de lançar o 

nome dos devedores no banco de dados de serviços de restrição de 

crédito. O periculum in mora evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome 

nos órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, 

na maioria das vezes, prejuízos relevantes e que devem ser evitados. 

Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. Como 

consequência, advém a necessidade da concessão da tutela de urgência 

neste tocante, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. O fumus boni iuris está configurado pela 

alta probabilidade de declaração de inexistência de débito e o indevido 

lançamento do nome da reclamante nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito, e o periculum in mora, vez que o citado registro pode 

causar prejuízos ao reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos 

citados serviços de restrição de crédito, certamente causará outros 

prejuízos de difícil reparação. A reclamante alega que nunca efetuou 

qualquer negociação com a empresa reclamada e que, em razão disso, a 

inclusão do seu nome nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito 

foi indevida. A alegação da reclamante soa verossímil, diante da inversão 

do ônus da prova, decorrente da aplicação da regra do art. 6º, VIII, do 

CDC, já que seria impossível impor-lhe a produção de prova de fato 

negativo. Assim, a prova da existência da negociação e da pendência do 

débito deverá, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. Essa 

conclusão se reforça levando em consideração o grande número de 

inscrições indevidas efetivadas pelas empresas fornecedoras de 

produtos ou prestadoras de serviços, na maioria das vezes decorrente de 

falhas em seus sistemas operacionais ou da utilização indevida dos 

documentos pessoais da vítima por terceiros de má-fé. Outrossim, se no 

julgamento do pedido ficar constatada a existência e validade da 

negociação bem como a pendência do pagamento, a presente decisão 

poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a produzir 

efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar a suspensão do efeitos do 

contrato informado nos autos, bem como seja excluído o nome da 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se para exclusão. 

Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 
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Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. O 

advogado que estiver patrocinando os interesses de qualquer das partes 

deverá ele próprio providenciar a habilitação no sistema PJe, através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da 

Resolução nº 03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando 

necessário, desde já determino que a Secretaria providencie a intimação 

prevista no § 1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará 

da Serra-MT, 25 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010691-95.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA OAB - MT0005423A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 25 de 

março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001620-18.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES SELMINI RAIMUNDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT13188-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUAN VANZETTO OAB - MT27160/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou ao reclamado a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimado para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, o reclamado deixou de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. No caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à 

saúde ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente 

patrimonial defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes 

últimos em cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da 

promovente, o bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o 

cumprimento da tutela específica se revela a medida mais adequada. Com 

efeito, a simples advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se 

ineficaz para compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo 

imperiosa a tomada de medida de cunho mais drástico visando a 

efetividade do comando judicial. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STJ trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É 

vedado ao STJ analisar violação de dispositivo constitucional, por se tratar 

de competência reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal 

Federal. 2. Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. 

HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 

INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, 

DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de 

ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, 

ainda que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, 

em sede de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 
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nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do ID 23319835. Intimem-se as partes acerca do bloqueio 

realizado, para que requeiram o que entender cabível. Sem prejuízo, 

certifique-se acerca da apresentação de contestação pelos reclamados 

ou eventual decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 25 de março de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000007-26.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEISON VALVERDE BRANDAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que se esgotaram todos os meios para garantir a 

execução, defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de 

contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC 

de 2015, prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro ou ativos 

financeiros. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o 

executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015 e designe-se 

data para audiência de conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 9.099/95). 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 25 de março de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010080-11.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELI MANERICH STEIMBACH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UELINTON DE ARAUJO SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que se esgotaram todos os meios para garantir a 

execução, defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de 

contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC 

de 2015, prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro ou ativos 

financeiros. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o 

executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015 e designe-se 

data para audiência de conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 9.099/95). 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Indefiro o pedido de reiterar 

ofício aos orgãos de proteção ao crédito, uma vez que a medida tem por 

finalidade compelir o devedor ao pagamento, tendo em vista a negativação 

do seu nome, independentemente do valor do dívida. Caso a diligência 

tenha sido inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do 

mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 25 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-30.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PIMENTA DE SOUZA NETO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. 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 
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não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Sob juízo de cognição 

sumária, não verifico prova inequívoca do direito pleiteado pelo 

reclamante. Não há qualquer prova que demonstre de forma segura que 

efetivamente ocorreu a transferência do bem para o primeiro reclamado. O 

próprio reclamante afirma, na petição inicial, que o negócio jurídico de 

venda e compra do veículo ao primeiro reclamado foi verbal. Não há, 

portanto, neste momento procedimental, nenhuma prova do alegado. Não é 

possível inferir quando ocorreu a venda e quais foram suas condições. 

Não há elementos para concluir nem se foi mesmo o reclamado que o 

adquiriu. Enfim, não há demonstração segura sequer se o negócio jurídico 

em tela efetivamente se concretizou, tampouco que tenha ocorrido a 

transferência da propriedade pela tradição (entrega) do bem ao 

reclamado. Assim, impossível, sob juízo de cognição sumária, conceder a 

medida pleiteada. A providência somente será possível após ampla 

produção de provas. Com estas razões, ausentes os requisitos do art. 

300 do CPC, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência antecipada. Recebo a 

petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 

7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo passivo de 

demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, 

devem ser citados para comparecimento à audiência de conciliação, é fato 

que os representantes da Fazenda Pública raramente comparecem ao 

referido ato. A adoção do referido procedimento (que remete ao que está 

previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a realização de um ato 

processual inútil e desnecessário, não preservaria a celeridade que deve 

permear procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as 

partes e atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. 

Considerando a forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de 

admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados 

Especiais, bem como tendo em vista que restarão preservados os 

princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 25 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002295-15.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Certificada a tempestividade, recebo o recurso interposto no 

efeito devolutivo nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da 

Lei nº 12.153/2009. Apresentadas as contrarrazões pela parte contrária, 

ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as anotações devidas, 

remetam-se os autos à E. Turma Recursal para apreciação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra, 25 de março de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001523-18.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA CACERES DE NUNCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 25 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001991-79.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA HELENA PRADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 25 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001432-25.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 25 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-19.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR LIMA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 25 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001677-36.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DE MOURA BORTOLIN (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))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 25 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000961-09.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO LUIZ DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 25 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001774-36.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 25 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-24.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA MARIA FIGUEIREDO LUCAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BILISIM PROVEDORES DE ACESSO A INTERNET LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 25 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001975-28.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO HENRIQUE RIBEIRO FRANCISCO (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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 25 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002589-67.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEILAINE PEREIRA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 
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admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 25 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001035-63.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAYK WILCOON FARIAS MACHADO (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 25 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001572-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO GABRIEL DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ ROSSI OAB - MT0004616A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

EDUARDO PORRETTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 25 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001181-70.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o 

fundado receio de dano. 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 analise 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 da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, verifico a presença 

dos requisitos para concessão da tutela de urgência. A plausibilidade 

jurídica do pedido consubstancia na demonstração segura do 

adimplemento do débito em questão, sendo, a princípio, indevida a 

inserção e permanência do nome da reclamante nos órgãos de proteção 

ao crédito. A reclamante teve seu nome inserido nos órgãos de proteção 

ao crédito por dois débitos vencidos aos 4.6.2019 (Id 30675035), ao 

passo que efetuou o pagamento deles no dia 16.10.2019 (Id 30675028). A 

se considerar adimplida a obrigação, torna-se indevida a manutenção da 

restrição, em que pese tenha a reclamante inicialmente dado causa ao 

evento. O fato é que, aparentemente, a reclamante adimpliu com sua 

contraprestação. Nesse passo, o cancelamento do registro negativo do 

devedor deve ser providenciado pela instituição credora quando há a 

quitação do débito pendente, não sendo ônus do consumidor/devedor que 

pagou, mas sim do credor que recebeu. Pois nos moldes do art. 43, §3º, 

c.c. art. 73 do Código de Defesa do Consumidor, pago integralmente o 

débito, o credor é responsável pela retirada da restrição do SPC e do 

SERASA ou de qualquer outro ato que implique restrição ao crédito como 

no caso do protesto, comunicando a inexatidão nos dados e cadastros 

para a correção das informações incorretas no prazo de 05 dias úteis, o 

que não ocorreu no caso em tela. O periculum in mora evidencia-se pelo 

fato de a permanência do nome nos órgãos de proteção ao crédito gerar 

abalo de crédito, daí resultando, na maioria das vezes, prejuízos 

relevantes. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. 

Em razão disso, revela-se muito mais prudente deferir-se a medida 

postulada já nesta sede porque do contrário, se efetivamente o débito for 

desconstituído na sentença, a reclamante terá suportado um prejuízo de 

grande monta; por outro lado, porém, se o pedido for julgado 

improcedente, a inscrição depreciativa voltará a surtir efeitos normalmente 

sem que isso implique em siginificativo prejuízo à empresa reclamada. 

Nesse passo, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida. 

Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do CPC, 

antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de urgência 

antecipada a fim de determinar seja excluído o nome da reclamante dos 

registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, CDL 

entre outros), com relação ao débito objeto da presente demanda, lançado 

pela empresa reclamada. Oficie-se para exclusão. Recebo a petição 

inicial, tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. 

Cite-se a parte promovida preferencialmente por correspondência com 

aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência 

de conciliação. A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 15 (quinze) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 25 de 

março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-64.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AFONSO BELLINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIANE AGNES DETOFFOL OAB - MT25472/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELITON REIS DE MIRANDA (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Em síntese, a parte autora requereu a desistência do feito (ID 30188684). 

O pleito é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora 

compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados 

os requisitos da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do 

art. 485 §5º do CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da 

sentença, e, em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], 

este ato independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se 

trate de lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. Ante o 

exposto, HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora, 

para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos 

termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do 

mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 19 de 

março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser 

apresentada até a sentença. [2] 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-49.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MASSAROLI & CIA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Em síntese, a parte autora requereu a desistência do feito (ID 30390440). 

O pleito é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora 

compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados 

os requisitos da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do 

art. 485 §5º do CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da 

sentença, e, em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], 

este ato independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se 

trate de lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. Ante o 

exposto, HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora, 

para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos 

termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do 

mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 22 de 

março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser 

apresentada até a sentença. [2] 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001304-05.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA CRISTIELEN MARQUES CHAVES (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Em síntese, a parte autora requereu a desistência do feito (ID 30337119). 

O pleito é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora 

compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados 

os requisitos da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do 

art. 485 §5º do CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da 

sentença, e, em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], 

este ato independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se 

trate de lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. Ante o 

exposto, HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora, 

para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos 

termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do 

mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 22 de 

março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser 

apresentada até a sentença. [2] 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.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001708-56.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L ERIKO AMANO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Em síntese, a parte autora requereu a desistência do feito (ID 30249204). 

O pleito é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora 

compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados 

os requisitos da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do 

art. 485 §5º do CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da 

sentença, e, em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], 

este ato independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se 

trate de lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. Ante o 

exposto, HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora, 

para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos 

termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do 

mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 22 de 

março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser 
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apresentada até a sentença. [2] 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002400-55.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

H S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LAURA COSTA E SILVA OAB - MT27606/O (ADVOGADO(A))

VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO OAB - MT0006160A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTOVAO GARCIA CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Em síntese, a parte autora requereu a desistência do feito (ID 30168843). 

O pleito é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora 

compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados 

os requisitos da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do 

art. 485 §5º do CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da 

sentença, e, em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], 

este ato independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se 

trate de lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. Ante o 

exposto, HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora, 

para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos 

termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do 

mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 22 de 

março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser 

apresentada até a sentença. [2] 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002276-09.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

UANDERLEI GODOI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

José Carlos da Silva (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. A 

parte autora não compareceu à sessão de conciliação (ID 30190352), 

embora tenha sido devidamente intimada para o ato (ID 24823066). É 

importante esclarecer que o comparecimento pessoal da parte autora ou 

do preposto da pessoa jurídica autora em audiência é obrigatório, 

conforme enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso 

I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”. Sendo assim, com fundamento no 

artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, 

devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 (dez) 

dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da ação 

dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 §2ºdo 

CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça Gratuita 

nestes autos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 17 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002258-51.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA KELIN DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. A 

parte autora não compareceu à sessão de conciliação (ID 30157615), 

embora tenha sido devidamente intimada para o ato (ID 24736379). É 

importante esclarecer que o comparecimento pessoal da parte autora ou 

do preposto da pessoa jurídica autora em audiência é obrigatório, 

conforme enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso 

I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”. Sendo assim, com fundamento no 

artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, 

devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 (dez) 

dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da ação 

dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 §2ºdo 

CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça Gratuita 

nestes autos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 17 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002256-81.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. A 

parte autora não compareceu à sessão de conciliação (ID 30153456), 

embora tenha sido devidamente intimada para o ato (ID 24736773). É 

importante esclarecer que o comparecimento pessoal da parte autora ou 

do preposto da pessoa jurídica autora em audiência é obrigatório, 

conforme enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso 

I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”. Sendo assim, com fundamento no 

artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, 

devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 (dez) 

dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da ação 

dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 §2ºdo 

CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça Gratuita 

nestes autos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 17 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002034-50.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER HENRIQUE CAVALCANTE CASADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DE SOUZA OAB - MT22523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS F DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. A 

parte autora não compareceu à sessão de conciliação (ID 30186624), 

embora tenha sido devidamente intimada para o ato (ID 24804030). É 

importante esclarecer que o comparecimento pessoal da parte autora ou 

do preposto da pessoa jurídica autora em audiência é obrigatório, 

conforme enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso 

I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”. Sendo assim, com fundamento no 

artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, 

devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 (dez) 

dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da ação 

dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 §2ºdo 

CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça Gratuita 

nestes autos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002137-57.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE BATISTA PEREIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Em miúdos, a parte reclamante opôs EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO da sentença alhures exarada, alegando a existência de 

omissão na análise do pedido de declaração de inexistência das multas, 

bem como contradição quanto a fundamentação e ao dispositivo em 

relação a devolução dobrada do valor pago indevidamente. Intimada a 

reclamada apresentou manifestação no ID 25116328. É o relatório do 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Para o cabimento dos embargos de 

declaração, imprescindível a presença de uma das causas descritas no 

art. 1.022 do CPC. Somente nesses casos é cabível a modificação do 

julgado, tendo em vista o caráter integrativo da decisão que julga os 

embargos. Assiste razão à embargante, pois verifico que o pedido 

declaração de inexistência da multa não foi analisado em sentença. E 

considerando que a reclamante já havia efetuado o pagamento do valor 

discutido nos autos antes da data do vencimento – declarado inexistente o 

débito inscrito no cadastro de inadimplente – consequentemente indevida a 

cobrança da multa aplicada. Em relação a contradição, também assiste 

razão a reclamante, uma vez que houve contradição entre a 

fundamentação, que ponderou devida a restituição do valor pagos 

indevidamente de forma dobrada, e o dispositivo que julgou a devolução 

forma simples. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTES os embargos de 

declaração para retificar o dispositivo da r. sentença do ID n. 17007654, 

que passará a ter a seguinte redação: Ante o exposto, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR 

PROCEDENTES os pedidos contido na inicial para: a) Declarar a 

inexistência do débito inscrito no cadastro de inadimplentes e nome da 

autora, bem como declarar indevida a cobrança das 02 multas por suposto 

atraso de pagamento da parcela de julho de 2017, no valor de R$ 6,34 com 

vencimento para 09/10/2017 e da multa no valor de R$ 19,08 com 

vencimento para o dia 21/03/2018. b) Condenar a ré ao pagamento do 

valor de R$ 8.00000 (oito mil reais) à autora, a título de danos morais, com 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso 

– data da inscrição indevida (Súmula 54 – STJ, e correção monetária pelo 

INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ). c) Condenar a ré a 

restituir o valor de R$ 198,47 (cento e noventa e oito reais e quarenta e 

sete centavos) de forma dobrada, à autora, sobre o qual incidirá correção 

monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso, mais juros de mora de 

1% ao mês, a partir da citação. Ainda, opino manter a tutela antecipada 

alhures deferida. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem 

custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 07 de 

fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-28.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR DAVID DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

alisson de azevedo OAB - MT12082/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES RODOVIARIO CANTINHO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. A ré opôs embargos de declaração com efeitos infringentes 

alegando haver vícios na sentença proferida. Intimada, a autora deixou 

escoar o prazo, sem manifestação. Posteriormente, os autos vieram-me 

conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. Para o cabimento dos embargos de 

declaração, é imprescindível a presença de uma das causas descritas no 

art. 1.022 do CPC. Somente nesses casos é cabível a modificação do 

julgado, tendo em vista o caráter integrativo da decisão que julga os 

embargos. Fora destes casos, a reforma do decisum somente poderá 

ocorrer por intermédio da via processual adequada. Analisando a r. 

decisão fustigada, não é possível se visualizar nenhum dos vícios 

ensejadores dos embargos de declaração, não encontrando os pedidos 

em nenhuma das hipóteses autorizadoras da utilização dos embargos de 

declaração. Não há obscuridade, contradição ou omissão na decisão 

proferida por este juízo, tampouco ocorreu erro material. É possível 

constatar que a sentença que reconheceu procedente os pedidos da 

inicial tratou da temática posta em profundidade. Portanto, é necessário 

reconhecer que os embargos de declaração não são via própria para a 

rediscussão da matéria julgada. Nesse sentido é a posição do E. Tribunal 

de Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA 

MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS 

REJEITADOS. A alegação de contradição e omissão no v. acórdão é 

despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da 

matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão 

desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração. “Os embargos 

de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra 

o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de 

declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos 
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requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED 

no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, 

v.u., DJU 23.5.05, p. 119).” (Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742). (ED 150549/2016, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016). Por fim, 

consigna-se que a contradição que autoriza a oposição de embargos de 

declaração é a chamada “contradição interna”, que é aquela verificada 

entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não 

eventual discrepância entre as provas colhidas nos autos e os termos do 

decisum[1] [2]. Nesse sentido, colhe-se o seguinte aresto do E. Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso: PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – 

NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DO VÍCIO PREVISTO NO INCISO I DO ART. 1.022 DO NCPC – 

REJEIÇÃO. A contradição que enseja o cabimento dos Embargos de 

Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, entre as 

proposições do próprio decisum e não entre a sua conclusão e o conjunto 

probatório. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados quando 

ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I, do Código de Processo 

Civil de 2015. (ED 141147/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 20/02/2017, Publicado no DJE 02/03/2017). Também 

nesse sentido é a posição do E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: [...] 

1. De acordo com a norma prevista no artigo 1.022 do Novo CPC/2015, são 

cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, 

contradição, omissão da decisão recorrida ou erro material. 2. No caso, 

não se verifica a existência de quaisquer dessas deficiências, pois a 

decisão ora embargada foi devidamente fundamentada. 3. Nos termos da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição sanável por 

meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado. 

O parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, 

ato normativo ou prova. Precedentes. 4. Embargos de declaração 

rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1268039/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 14/02/2017) (grifo nosso). Por tudo, 

verifico ser inadequada a via dos embargos de declaração para alteração 

da decisão, uma vez que não se fazem presentes as hipóteses de seu 

cabimento. É dizer, ausentes as hipóteses que os sustentem, somente por 

meio de recurso poderia ser provido o inconformismo, por força do 

princípio descrito no art. 494 do CPC. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os embargos de declaração, razão pela qual deve 

permanecer a decisão tal qual foi lançada. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 10 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001208-24.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELMA DE MOURA MARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO APARECIDO DEL BEL (REQUERIDO)

JOSIELY OLIVEIRA LEMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. A reclamante/embargante opôs embargos de declaração com 

efeitos infringentes alegando haver vícios na sentença proferida. 

Intimados, os reclamados/embargados apresentaram manifestação. 

Posteriormente, os autos vieram-me conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Para o cabimento dos embargos de declaração, é imprescindível a 

presença de uma das causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente 

nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. Fora destes casos, a 

reforma do decisum somente poderá ocorrer por intermédio da via 

processual adequada. Analisando a decisão fustigada, não é possível se 

visualizar nenhum dos vícios ensejadores dos embargos de declaração, 

não encontrando os pedidos em nenhuma das hipóteses autorizadoras da 

utilização dos embargos de declaração. Não há obscuridade, contradição 

ou omissão na decisão proferida por este juízo, tampouco ocorreu erro 

material. É possível constatar que a sentença que julgou improcedente o 

pedido inicial tratou da temática posta em profundidade. Portanto, é 

necessário reconhecer que os embargos de declaração não são via 

própria para a rediscussão da matéria julgada. Nesse sentido é a posição 

do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA 

MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS 

REJEITADOS. A alegação de contradição e omissão no v. acórdão é 

despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da 

matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão 

desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração. “Os embargos 

de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra 

o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de 

declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos 

requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED 

no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, 

v.u., DJU 23.5.05, p. 119).” (Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742). (ED 150549/2016, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016). Por fim, 

consigna-se que a contradição que autoriza a oposição de embargos de 

declaração é a chamada “contradição interna”, que é aquela verificada 

entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não 

eventual discrepância entre as provas colhidas nos autos e os termos do 

decisum[1] [2]. Nesse sentido, colhe-se o seguinte aresto do E. Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso: PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – 

NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DO VÍCIO PREVISTO NO INCISO I DO ART. 1.022 DO NCPC – 

REJEIÇÃO. A contradição que enseja o cabimento dos Embargos de 

Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, entre as 

proposições do próprio decisum e não entre a sua conclusão e o conjunto 

probatório. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados quando 

ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I, do Código de Processo 

Civil de 2015. (ED 141147/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 20/02/2017, Publicado no DJE 02/03/2017). Também 

nesse sentido é a posição do E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: [...] 

1. De acordo com a norma prevista no artigo 1.022 do Novo CPC/2015, são 

cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, 

contradição, omissão da decisão recorrida ou erro material. 2. No caso, 

não se verifica a existência de quaisquer dessas deficiências, pois a 

decisão ora embargada foi devidamente fundamentada. 3. Nos termos da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição sanável por 

meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado. 

O parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, 

ato normativo ou prova. Precedentes. 4. Embargos de declaração 

rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1268039/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 14/02/2017) (grifo nosso). Por tudo, 

verifico ser inadequada a via dos embargos de declaração para alteração 

da decisão, uma vez que não se fazem presentes as hipóteses de seu 

cabimento. É dizer, ausentes as hipóteses que os sustentem, somente por 

meio de recurso poderia ser provido o inconformismo, por força do 

princípio descrito no art. 494 do CPC. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os embargos de declaração, razão pela qual deve 

permanecer a decisão tal qual foi lançada. Publique-se. Intime-se. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se com as devidas baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Expeça-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 11 de fevereiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010599-54.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO MAURO VITORINO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ED WILSON STIFFLER OAB - MT11035/B (ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTINA MISSIO OAB - MT11034/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Para o cabimento dos embargos de declaração, imprescindível a 

presença de uma das causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente 

nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. Fora destes casos, a 

reforma do decisum somente poderá ocorrer por intermédio da via 

processual adequada. Analisando a decisão fustigada, não é possível se 

visualizar nenhum dos vícios ensejadores dos embargos de declaração, 

não encontrando, os pedidos, em nenhuma das hipóteses autorizadoras 

da utilização dos embargos de declaração. Não há obscuridade, 

contradição ou omissão na decisão proferida por este juízo. Tampouco 

ocorreu erro material. Assim verifica-se que não se fazem presentes as 

hipóteses de seu cabimento. Ante o exposto, porém JULGO 

IMPROCEDENTES os embargos de declaração. Permanece a decisão tal 

qual foi lançada. Contudo, embora improcedentes os embargos de 

declaração, verifica-se que os autos foram extintos sem apreciação da 

impugnação ao cumprimento de sentença interposta pelo executado. 

Assim, passo a análise da peça em questão. Trata-se de EMBARGOS À 

EXECUÇÃO promovidos por OI S/A (empresa em recuperação judicial) em 

face de Evandro Mauro Vitorino de Oliveira. Em síntese, os embargos 

versam sobre excesso de penhora decorrentes da utilização parâmetros 

equivocados para o cálculo do montante da condenação. A embargada, 

em resposta aos embargos, aquiesceu ao pleito da embargante. Neste 

ínterim, restando pacífico entre as partes o quantum da condenação, 

procedentes são os termos dos embargos opostos. Portanto, tem-se que 

o valor correto da execução perfaz a monta de R$ 10.156,23 (dez mil 

cento e cinquenta e seis reais e vinte e três centavos), tal qual exposto 

nos embargos à execução. Ante o exposto, opino por JULGAR 

PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, por reconhecer excesso 

de execução, na forma do art. 525, V do Código de Processo Civil. Sem 

custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Transitada em julgado e nada 

sendo requerido, cumpra-se os dispositivos da r. sentença do ID 

26516588. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 27 de fevereiro de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010553-94.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO BALBINO GUIMARAES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SCEDRZYK BRAGA OAB - MT15429-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A executada apresentou embargos de declaração alegando 

omissão/contradição na sentença que julgou extinto o feito. Intimado o 

exequente deixou escoar o prazo sem manifestação. Os autos vieram-me 

conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. Para o cabimento dos embargos de 

declaração, imprescindível a presença de uma das causas descritas no 

art. 1.022 do CPC. Somente nesses casos é cabível a modificação do 

julgado, tendo em vista o caráter integrativo da decisão que julga os 

embargos. Fora destes casos, a reforma do decisum somente poderá 

ocorrer por intermédio da via processual adequada. Analisando a decisão 

fustigada, não é possível se visualizar nenhum dos vícios ensejadores 

dos embargos de declaração, não encontrando, os pedidos, em nenhuma 

das hipóteses autorizadoras da utilização dos embargos de declaração. 

Não há obscuridade, contradição ou omissão na decisão proferida por 

este juízo. Tampouco ocorreu erro material. Assim verifica-se que não se 

fazem presentes as hipóteses de seu cabimento. Ante o exposto, porém 

JULGO IMPROCEDENTES os embargos de declaração. Permanece a 

decisão tal qual foi lançada. Contudo, embora improcedentes os embargos 

de declaração, verifica-se que os autos foram extintos sem apreciação da 

impugnação ao cumprimento de sentença interposta pelo executado. 

Assim, passo a análise dos embargos a execução. Trata-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO promovidos por OI BRASIL TELECOM S/A 

(empresa em recuperação judicial) em face de Getulio Balbino Guimarães 

Junior. Em síntese, os embargos versam sobre excesso de execução 

decorrentes da utilização parâmetros equivocados para o cálculo do 

montante da condenação, uma vez que a exequente teria atualizado o 

cálculo em período posterior ao pedido de recuperação judicial, situação 

vedada pela Lei de Falências. Devidamente intimado, o embargado não 

apresentou manifestação nos presentes autos. À embargante assiste 

razão. O crédito discutido nos presentes autos tem sua gênese em 

período anterior ao pedido de recuperação judicial, razão pela qual tem 

natureza de crédito concursal e deve seguir os parâmetros de pagamento 

definidos na Lei de Falências, especialmente o termo ad quem de 

atualização monetária e incidência de juros (que, no caso dos autos, é a 

data do pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 9, II da Lei 

11.101/05). Nesse sentido, é o entendimento atual do Superior Tribunal de 

Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. ATUALIZAÇÃO. TRATAMENTO 

IGUALITÁRIO. NOVAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO. DATA DO PEDIDO DA 

RECUPERAÇÃO. 1. Ação de recuperação judicial da qual foi extraído o 

recurso especial, interposto em 21/08/2014 e atribuído ao gabinete em 

25/08/2016. Julgamento: CPC/73 2. O propósito recursal é decidir se há 

violação da coisa julgada na decisão de habilitação de crédito que limita a 

incidência de juros de mora e correção monetária, delineados em sentença 

condenatória por reparação civil, até a data do pedido de recuperação 

judicial. 3. Em habilitação de créditos, aceitar a incidência de juros de mora 

e correção monetária em data posterior ao pedido da recuperação judicial 

implica negativa de vigência ao art. 9º, II, da LRF.4. O plano de 

recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e 

obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos. Assim, todos os 

créditos devem ser atualizados até a data do pedido de recuperação 

judicial, sem que isso represente violação da coisa julgada, pois a 

execução seguirá as condições pactuadas na novação e não na 

obrigação extinta, sempre respeitando-se o tratamento igualitário entre os 

credores. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1662793/SP, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 

14/08/2017) (grifos nossos). Trata-se de uma medida que visa dar 

tratamento igualitário entre os credores concursais, bem como prestigiar a 

finalidade da lei, dando viabilidade ao plano de recuperação judicial e, 

consequentemente, assegurando a continuidade das atividades da 

empresa em dificuldades financeiras. Assim, considerando que a 

embargada havia juntado aos autos planilha de cálculo com atualização 

monetária e incidência de juros em período imune, nos termos do art. 9, II 

da Lei 11.101/05, resta incontroverso o excesso de execução, sendo 

procedentes os termos dos embargos opostos. 3. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, por reconhecer excesso 

de execução, na forma do art. 525, V do Código de Processo Civil. Neste 

diapasão, intime-se o exequente/embargado para apresentar nova planilha 

de cálculos, que deverá observar estritamente os parâmetros 

supramencionados, bem como atualizar o débito utilizando juros simples. 

Após, intime-se a executada/embargante para manifestação. Sem custas 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, cumpra-se os dispositivos da r. sentença do ID 22672744. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 27 de fevereiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001891-27.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO HONORATO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUAN VANZETTO OAB - MT27160/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001891-27.2019.8.11.0055. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995, c/c artigo 27, da 
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lei n. 12.153/2009. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de obrigação de fazer 

com pedido de tutela antecipada, promovido por em desfavor de MUNICÍPIO 

DE TANGARÁ DA SERRA e ESTADO DO MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, pleiteando que referidos entes públicos forneçam 

a parte autora PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FACOEMULFICAÇÃO C/ 

IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRAVEL – OD E 

FACOEMULFICAÇÃO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRAVEL 

– OE, necessária para o restabelecimento de sua saúde. Encaminhado os 

autos ao NAT este manifestou no sentido de que não constam nos 

documentos encaminhados para análise, relatório médico descritivo com 

dados que permitam afirmar que o paciente encontra-se em situação de 

risco ou de em que se possa afirmar de tratar-se de situação clínica de 

urgência/emergência. As partes reclamadas apresentaram suas 

respectivas defesas pleiteando pela improcedência da demanda. O feito 

oportuniza o julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, do CPC, 

porque a demanda não exige a produção de provas, considerando que a 

matéria versada é unicamente de direito. A priori cumpre ressaltar que é 

dever da União, dos Estados e dos Municípios realizarem todos os 

procedimentos necessários, dentro das suas competências, ao benefício 

da saúde de seus cidadãos, tendo como matriz a Constituição Federal e 

regulamentação na legislação infraconstitucional. A Constituição Federal 

em seus artigos 196 e seguintes deixa claro que a saúde é um direito de 

todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso 

universal às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. Essas ações e serviços públicos de saúde devem ser 

desenvolvidos de forma integrada, embora descentralizada, através de um 

sistema único (art. 198), do qual fazem parte a União, os Estados e os 

Municípios. Essa solidariedade é de custeio e de promoção, incluindo 

realização de cirurgia a pacientes necessitados, serviços de saúde em 

geral, consultas médicas, e fornecimento de medicamentos e produtos à 

proteção da saúde. Nesse sentido, a jurisprudência dominante do Superior 

Tribunal de Justiça, ‘verbis’: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, E 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA. DIREITO 

À SAÚDE. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. EFICÁCIA. SÚMULA 7/STJ. 

SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO 

FEDERAL.1. As matérias reputadas omissas pelo recorrente - 

necessidade da medicação e sua inclusão em lista do SUS - foram 

enfrentadas pelo Tribunal de origem. Pelos mesmos motivos, não há falar 

em contrariedade aos arts. 165, 458, II, e 535, II, do CPC, porquanto 

aludidas questões foram decididas com fundamentos claros, nos limites da 

lide.2. De outra parte, rever as conclusões tiradas dos elementos 

fático-probatórios dos autos, a respeito da eficácia da medicação que se 

pretende obter para o tratamento de Lúpus, é medida vedada em sede de 

recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ..3. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da responsabilidade 

solidária e da competência comum dos entes federados, de forma que 

qualquer um deles pode responder por demanda cujo objeto seja a tutela à 

saúde.4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 

532.487/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16/09/2014, DJe 26/09/2014) No mais, o dever de viabilizar o exercício do 

direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na 

expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, 

ambos da CF. Assim, a responsabilidade solidária confere à parte 

reclamante a faculdade de escolher quem irá ser demandado para 

satisfazer a obrigação. Pode ser um ou outro obrigado ou, ainda, todos 

eles, de modo que não merece vingar a alegação de ilegitimidade passiva. 

Pois bem. Compulsando o feito, verifica-se que estão presentes os 

pressupostos objetivos de desenvolvimento válido e regular do processo, 

bem como as condições da ação, e, não havendo preliminares a apreciar, 

nulidades a declarar, irregularidades a sanar ou questões incidentes a 

serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. No tocante ao pedido 

formulado pela parte reclamante, faz-se necessário rememorar o disposto 

na Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, que 

se refere à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. 

Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como 

um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, 

inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim 

como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o 

direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O 

direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que 

assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida” (STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. 

Min. CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme 

dispõe o art. 196, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, 

estabelece o art. 198 que “as ações e serviços públicos de saúde 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema 

único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – 

atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à 

saúde e à dignidade humana devem prevalecer, ainda que em detrimento 

do erário. Nesse mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal 

Federal, em contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a 

inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo 

inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, 

caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa 

fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – 

uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica 

impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o 

respeito indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que 

têm acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição 

gratuita de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. 

Ainda, em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: “A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: “Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...)”. (TRF 4ª R. – Al 2003.04.01.041369-9 – 

SC – 3ª T – Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz – DJU 

21.01.2004 – p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, inexistindo benefício de ordem ou 

direito de regresso. Destarte, transparece inegável o direito de acesso à 

saúde de qualidade, oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, 

e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. 

Notadamente, sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário 

em área discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da 

Separação de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, 

em face de direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas 

se faz cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão 

judicial, ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência integral àqueles que necessitam, a fim de 

resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não havendo que se falar em 

impossibilidade de onerabilidade demasiada a determinado ente, nem em 

violação da separação de poderes e nem em lesão ao princípio da 

isonomia dos cidadãos. De outra banda, registra-se que a impossibilidade 

de se onerar a parte reclamada somente pode servir de condicionante à 

efetividade dos direitos sociais, desde que devidamente demonstrado nos 

autos a falta de disposição econômica, e depois de efetuada uma análise 

casuística da pretensão judicializada acerca da razoabilidade do pedido 

deduzido pela reclamante frente à sociedade. Nesta feita não pode em 

casos tais o Judiciário intervir, pois tal intervenção violaria o princípio 

constitucional da isonomia. A jurisprudência é neste sentido: OBRIGAÇÃO 

DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DEMORA. URGÊNCIA. NÃO 

DEMONSTRAÇÃO. CIRURGIA ELETIVA. LISTA DE ESPERA. RESPEITO AO 

PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O direito à 

saúde se encontra no rol dos direitos fundamentais do cidadão, inerente à 

própria existência humana e cuja relevância levou o Constituinte a alçá-lo 

à categoria de Direito Constitucional, como forma de prestação positiva do 

Estado. 2. Em que pese ser admissível a intervenção do Judiciário para 

compelir o Estado a cumprir com obrigação constitucionalmente prevista, 

havendo prova da existência de lista de espera para a realização de 

cirurgia eletiva, sem urgência, não pode a determinação judicial 
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desrespeitar a ordem de classificação, sob pena de violação ao princípio 

da isonomia, mormente quando ausentes elementos a justificar a medida. 

3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT ? APC 20140110494735 

DF0011198-23.2014.8.07.0018, 5ª Turma Cível, Relator Sandoval Oliveira, 

j. 04.03.2015) APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO EX OFFICIO 

-DIREITO À SAÚDE - REPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS - CIRURGIA ELETIVA - URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - 

BURLA À FILA DE ESPER - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. GARANTIA CONSTITUCIONAL - VERBA 

HONORÁRIA - EQUIDADE. APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO EX 

OFFICIO -DIREITO À SAÚDE - REPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS - CIRURGIA ELETIVA - URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - 

BURLA À FILA DE ESPER - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. GARANTIA CONSTITUCIONAL - VERBA 

HONORÁRIA - EQUIDADE. - A dispensa de reexame necessário, quando o 

valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários 

mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas (Súmula 490 do STJ). - Cabe 

aos entes federados, de forma comum e solidária, fornecer meios para a 

plena realização do direito à saúde, nos termos da Lei Federal n. 8.080/90, 

que determina que as ações e os serviços públicos de saúde que 

integram o SUS são realizados de forma descentralizada. - A 

judicialização do direito constitucional à saúde não pode ser realizada à 

margem do, também constitucional, princípio da isonomia, pena de causar 

injusto privilégio de alguns em prejuízo de outros que permanecem em fila 

de espera para cirurgia eletiva. Consequentemente, não demonstrada a 

urgência de procedimento cirúrgico prescrito por médico particular, a 

legitimar a inobservância de lista de espera segundo os protocolos usuais 

do SUS, a improcedência do pedido se faz de rigor. (TJMG - AC 

10153110079438001 MG, 5ª Câmara Cível, Relator Versiani Penna, j. 

09.10.2014). APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - 

CIRURGIA REALIZADA EM ESTABELECIMENTO PARTICULAR - 

PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO EM FACE DO PODER PÚBLICO - 

NEGATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - URGÊNCIA NA 

REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - AUSÊNCIA DE PROVAS - 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. À míngua de comprovação de que o Poder 

Público foi omisso em prestar o atendimento ao paciente ou que o 

procedimento necessário não estaria incluído no rol dos serviços de 

saúde padronizados pelo SUS e ante a ausência de prova da urgência na 

realização da cirurgia é de se manter a sentença que julgou improcedente 

o pedido de ressarcimento da quantia gasta no tratamento de saúde do 

demandante na rede médica particular. 2. Recurso não provido. (TJMG ? 

AC 10637090683110001MG ? 8ª Câmara Cível, Rel. Edgard Penna Amorim, 

j. 29.05.2014). 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO POR JULGAR 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS constantes na inicial, com espeque no art. 

487, I, do Código de Processo Civil, e, assim, julga-se extinto o processo 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Defere-se o benefício de Justiça Gratuita. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei 

nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o presente projeto de sentença 

à apreciação do MM. Juiz de Direito. Tangará da Serra/MT, 16 de Março de 

2020. LIVRADA GAETE Matrícula: 40.669 Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se 

de procedimento da fazenda pública que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995 c/c a Lei 12.153/2009, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 16 de Março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito REQUERENTE: SEVERINO HONORATO DA SILVA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA 

TANGARÁ DA SERRA, 12 de novembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000761-02.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LURDIANE BARROS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO(A))

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT10907-O 

(ADVOGADO(A))

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT12296-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT1708-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000761-02.2019.8.11.0055 Reclamante: LURDIANE BARROS MOREIRA 

Reclamada: UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial de Tangará da Serra/MT. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Indefiro ainda preliminar referente à impugnação do pedido de deferimento 

de justiça gratuita, uma vez que o momento oportuno para o requerimento 

de gratuidade ocorre quando da interposição de recurso inominado. 

Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o requerimento e 

deliberação acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade 

deixa de ser generalizada (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, 

então, a possibilidade de incidência da Lei 1.060/50. Rejeito o pleito de 

retificação do valor da causa, pelo que trata-se da somatória da pretensão 

contida na inicial. Passo à análise do mérito. Alega a Reclamante, na 

petição inicial, que possui plano de saúde ativo da Reclamada e que está 

gestante de 9 (nove) semanas e 5 (cinco) dias, com histórico de 2 (dois) 

abortos e, através de realização de exame de anticorpos anticardiolipina 

foi constatada a presença de IGM (anticorpos antifosfolipídicos), com 

moderada atividade diante dos abortos. Diante deste quadro, foi prescrito 

o uso de enoxaparina de 40mg diariamente, tendo buscado a Reclamada 

para cobertura do tratamento, o que foi negado sob o fundamento de que 

se trata de medicamento de uso domiciliar não coberto pela ANS. A 

Reclamada, em sua defesa, reitera a resposta administrativa, alegando 

que agiu no exercício regular do direito, pois não está obrigada a fornecer 

tratamento não constante no rol da ANS, tratando-se de tratamento 

domiciliar, seguindo o parecer do médico auditor. Analisado o processo e 

os documentos a ele acostados, verifico que assiste razão à Reclamante. 

Primeiramente, não há como negar a necessidade do tratamento médico 

diante do quadro apresentado pela Reclamante. Com efeito, os contratos 

de assistência à saúde têm natureza aleatória e relevante finalidade 

social, não prevalecendo a exclusão de cobertura de tratamento prescrito 

por médico normalmente sob a singela alegação de que o procedimento 

não está previsto no rol da ANS, que estabelece somente a cobertura 

mínima obrigatória. Tal justificativa mostra-se abusiva e contrária à 

finalidade do contrato de assistência à saúde. Na verdade, em se tratando 

de restrição dos direitos dos consumidores, as exclusões contratuais é 

que devem ser consignadas expressamente, aplicando-se o disposto no 

artigo 54, § 4º do CDC. Em suma, se o contrato não restringe a cobertura 

da doença, tampouco estabelece exclusão do procedimento, devendo ser 

garantido ao paciente o acesso ao tratamento, cujo custo deverá ser 

suportado pela operadora de saúde Reclamada. No caso dos autos, tenho 

que a restrição da cobertura assistencial da autora foi abusiva, 

afrontando, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor. 

Conforme alegado na inicial, o uso do medicamento em questão deveria 

ser feito através de injeções, na dosagem de 40mg diariamente, de forma 

ambulatorial. Logo, conquanto não se ignore a possibilidade de exclusão 

de cobertura para medicamentos de uso domiciliar, pois se trata de 

restrição autorizada pela Lei 9.656/98 e pelos normativos da ANS, no caso 

concreto a ré não se desincumbiu do ônus de provar que o medicamento 

'Enoxaparina' se enquadrava nesta restrição, dúvida que persiste, 
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sobretudo pelo fato de o medicamento ser aplicado através de injeções, o 

que, sabidamente, deve ser feito por enfermeiro. Corroborando: “AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. PLANO DE 

SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO DE 

TRAMBOFILIA DURANTE GRAVIDEZ. NECESSIDADE DA MEDICAÇÃO 

ENOXAPARINA SÓDICA. DEVER DE COBERTURA. ABUSIVIDADE DA 

PREVISÃO CONTRATUAL RESTRITIVA DE DIREITO. COMPLICAÇÕES AO 

PROCESSO GESTACIONAL. DIREITO À SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008159121, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado 

em 29/11/2018)”. Segue entendimento da Turma Única Recursal do Estado 

de Mato Grosso: Recurso Inominado: 0052076-88.2018.811.0001 

Processo 1º Grau: 8052076-49.2018.811.0001 Origem: QUINTO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ Recorrente(s): UNIMED CUIABÁ 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Recorrido(s): FLAVIA FATIMA 

BATTISTETTI BALDO Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO Data do Julgamento: 

02/08/2019 EMENTA “RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

PLANO DE SAÚDE - DOENÇA AUTOIMUNE - SÍNDROME DO ANTICORPO 

ANTIFOSFOLIPÍDEO (SAF) - PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA 

TRATAMENTO DURANTE TODA A GRAVIDEZ - ENOXAPARINA DE 40MG - 

NEGATIVA DE COBERTURA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - 

INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA - INDICAÇÃO MÉDICA - RISCO DE 

ABORTO - RISCO À SAÚDE DA PACIENTE E DO FETO - INDICAÇÃO DO 

MEDICAMENTO COMO TRATAMENTO MÉDICO - NEGATIVA DE 

COBERTURA INDEVIDA - CUSTEIO PARTICULAR - DANO MATERIAL 

DEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - VALOR FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO”. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor. Havendo indicação de 

medicamente para uso durante toda a gravidez, o qual deve ser aplicado 

por meio de injeções em ambiente hospitalar, é indevida a negativa de 

cobertura do referido fármaco ao argumento de ausência de previsão 

contratual e que não encontra previsão no rol da ANS. Considerando que 

o medicamento fora indicado como forma de tratamento médico por 

profissional da medicina, a quem cabe diagnosticar a necessidade e o 

modo mais apropriado de tratar a doença, mostra-se abusiva a recusa da 

operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura do fármaco. A 

jurisprudência, em casos idênticos aos dos presentes autos, não admite 

que o plano tenha cobertura para a referida doença e exclua o 

fornecimento do medicamento enxoparina 40 mg que é aplicado por 

injeções em ambiente hospitalar. A negativa de cobertura de medicamento 

configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 

14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva 

pelos danos materiais e morais causados, de modo que o valor pago de 

forma particular deve ser ressarcido e o dano moral indenizado. O valor 

da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser mantido 

quando atendidos tais critérios. Sentença mantida. Recurso desprovido. 

Vale salientar que a Reclamada violou o Princípio da Dignidade Humana ao 

não cobrir o tratamento que, caso não realizado poderia, inclusive, 

contribuir para o agravamento do estado de saúde da Reclamante e do 

feto. Deste modo, a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia, a teor do art. 373, II do NCPC, pois não houve qualquer 

justificativa razoável para a negativa de cobertura do medicamento. Sendo 

assim, entendo procedente o pedido de indenização por danos morais, 

pois é inquestionável que a conduta da Reclamada demonstra total 

descaso e desrespeito para com o consumidor, situação esta que 

ultrapassa o mero transtorno. No mais, merece procedência o pedido de 

restituição dos valores despendidos para o início do tratamento, pelos 

motivos acima expostos. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados na ação, e o faço para: CONDENAR a Reclamada a indenizar a 

Reclamante pelos danos morais por ela suportados, no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir da 

citação. MANTENHO A LIMINAR DEFERIDA NO ID. 17375419. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto 

Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002106-03.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARGEMIRO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT10907-O 

(ADVOGADO(A))

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT12296-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Autos n. 

1001257-31.2019.8.11.0055 Autor (a): LOJA ELDER – COMÉRCIO DE 

CONFECÇÕES LTDA ME Ré (u): MEIRIVANE VIVIANE DOS SANTOS 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo em sede de audiência de conciliação (cf. ID n. 

30362662). Sendo o direito transigível, de natureza patrimonial, é devida a 

homologação por ato judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o 

citado acordo, que passa a fazer parte da presente sentença, para que 

surtam seus efeitos jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o 

presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, 

do Código de Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do 

artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 
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Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001469-52.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ COIMBRA ORMONDE JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001469-52.2019.8.11.0055. REQUERENTE: JUAREZ COIMBRA ORMONDE 

JUNIOR REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Trata-se de ação de obrigação não fazer c.c. 

repetição de indébito proposta por JUAREZ COIMBRA ORMONDE JUNIOR 

em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre 

adicional noturno e de insalubridade, bem como a restituição dos valores 

descontados, no importe atualizado de R$ 800,58 (oitocentos reais e 

cinquenta e oito centavos), em dobro. Tutela antecipatória indeferida. 

Dispensada audiência de conciliação. Citado, o requerido apresentou 

contestação. FUNDAMENTO e DECIDO. Processo apto para julgamento 

antecipado (art.355, I, do CPC). Rejeita-se a impugnação a justiça gratuita, 

uma vez que no sistema dos juizados especiais o processo é gratuito na 

primeira fase. Dessa forma, só há interesse para o requerimento de 

gratuidade no momento da interposição de recurso inominado, que é a 

fase na qual o processo apresenta a possibilidade de imposição de 

condenação em custas e honorários, o que não é o caso dos autos. A 

Reclamante requer a restituição das contribuições previdenciárias do 

período de 01/2015 até 06/2019. A Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no 

período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, diz a requerente que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente 

colacionou aos autos as fichas financeiras comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre Adicional de insalubridade e Adicional 

Noturno, no período de janeiro/2015 até a presente data. Assim, porque 

sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz 

jus à restituição. Indefere-se o pedido de restituição em dobro, eis que não 

se aplica à Fazenda Pública as disposições do CDC. Diante do exposto, 

nos termos na fundamentação, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos da inicial para: 1) Declarar a inexigibilidade de contribuição 

previdenciária sobre adicional de insalubridade e adicional noturno (Tema 

163[1]/STF); 2) Condenar a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT 

PREV a restituir a autora a soma dos valores descontados a título de 

contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade e adicional 

noturno, nos meses 01/2015 a 06/2019, acrescidas de correção monetária 

pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do trânsito em julgado e, por consequência, EXTINGUE-SE o 

processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Submeto os autos ao MM. Juiz Togado 

para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. JÉSSICA DA 

SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga Matrícula nº. 42191 Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data registrada no 

sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] RE 593.068/ STF – 

Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de 

férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001243-47.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO DE ALMEIDA GRACIOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEN COSTA DE SOUZA OAB - MT26689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001243-47.2019.8.11.0055. REQUERENTE: JOSE RICARDO DE ALMEIDA 

GRACIOLI REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de 

ação de obrigação não fazer c.c. repetição de indébito proposta por JOSE 

RICARDO DE ALMEIDA GRACIOLI em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre 

adicional noturno e de insalubridade, bem como a restituição dos valores 

descontados, no importe atualizado de R$ 3.305,51 (três mil trezentos e 

cinco reais e cinquenta e um centavos), em dobro. Dispensada audiência 

de conciliação. Citada, a parte reclamada apresentou contestação. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Processo apto para julgamento antecipado 

(art.355, I, do CPC). A Reclamante requer a restituição das contribuições 

previdenciárias do período de 06/2014 a até 06/2019 até a presente data. 

A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, 

diz a requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos autos as fichas 

financeiras comprovando os descontos de contribuição previdenciária 

sobre Adicional de insalubridade e Adicional Noturno, no período de 

06/2014 a 06/2019. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade 

com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição. Indefere-se o pedido 

de restituição em dobro, eis que não se aplica à Fazenda Pública as 

disposições do CDC. Diante do exposto, nos termos na fundamentação, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial para: 1) 

Declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional de 

insalubridade e adicional noturno (Tema 163[1]/STF); 2) Condenar o 

ESTADO DE MATO GROSSO a restituir a autora a soma dos valores 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional de 

insalubridade e adicional noturno, nos meses 06/2014 até 12/2014, e a 

autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma 

dos descontos de mesma natureza incidentes no período de 01/2015 a 

06/2019, ambas importâncias acrescidas de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 
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do trânsito em julgado e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, 

com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide 

condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Submeto os autos ao MM. Juiz Togado 

para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. JÉSSICA DA 

SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga Matrícula nº. 42191 Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data registrada no 

sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] RE 593.068/ STF – 

Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de 

férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002590-18.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ISOLETE EVANGELISTA BORGES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ab initio, não mercê acolhimento a preliminar 

de ausência de interesse de agir suscitada pelas rés por entender ser 

legítimo o direito de ação do autor no presente caso, não havendo falar em 

comprovação de pretensão resistida da ré como condição para a 

propositura da demanda. Afirmar o contrário é obstar o acesso à Justiça 

de forma desarrazoada, o que violaria a Constituição da República (cf. art. 

5º, inc. XXXV) Ademais, afasto a preliminar de ausência de juntada de 

extrato oficial do SPC ou SERASA, 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. Presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, superada a preliminar 

suscitada, inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Narra à parte autora, em síntese, que foi negativada por ordem da ré por 

uma dívida no valor de R$ 118,83 (cento e dezoito reais e oitenta e três 

centavos), como prova certidão de restrição anexa à petição inicial. 

Todavia, afirma peremptoriamente a autora que desconhece a dívida em 

questão por não ter contratado com a ré, razão pela qual a inclusão de 

seu nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. Assim, havendo 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. A ré, em sua contestação, 

aduziu que a parte autora deixou de efetuar o pagamento das faturas, não 

constituindo qualquer irregularidade do apontamento do débito, alegou 

inexistência de danos morais, requereu o pedido contraposto de faturas 

inadimplidas no valor de R$ 118,83 (cento e dezoito reais e oitenta e três 

centavos), por fim, pugnou pela improcedência da demanda. Com efeito, a 

ré demonstra nos autos (cf. documentos anexos à contestação em ID nº 

30423422 ss.) a realização do negócio jurídico juntando fatura, relatórios 

de chamadas e telas sistêmicas. Método probatório suficiente para ilidir 

dúvidas em referência à existência da citada relação jurídica. Nesse 

diapasão, reputo ser incontroverso e existente o negócio jurídico em 

questão, restando apurar se no presente caso a cobrança efetuada pela 

ré se mostra devida ou não. Logo, demonstrada está à origem do débito 

negativado, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não 

cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – 

enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma 

do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de 

pagamento, legítima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é 

o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in 

verbis: EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – 

JUNTADA DE ÁUDIO COM CONFIRMAÇÃO DA CONTRATAÇÃO– DADOS 

PESSOAIS DEVIDAMENTE CONFIRMADOS – COMPROVAÇÃO DA 

CONTRATAÇÃO– INSCRIÇÃO DEVIDA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – PERCENTUAL DE 

MULTA APLICADO ACIMA DO PREVISTO EM LEI – NECESSIDADE DE 

ADEQUAÇÃO – REDUÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Não há se falar em perícia grafotécnica quando houve a juntada 

de áudio em que o consumidor adere o plano de telefonia, confirma dados 

pessoais, endereço e, ainda, inclui a linha da esposa para o mesmo plano. 

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a 

negativação do nome do consumidor provar que houve CONTRATAÇÃO, a 

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Havendo a 

comprovação da relação jurídica mediante a juntada de áudio em que o 

consumidor adere à CONTRATAÇÃO, bem como havendo a juntada de 

faturas com alguns pagamentos, de rigor o reconhecimento de que a 

inscrição ocorreu de forma devida, no exercício regular de direito. 

Havendo provas da existência de CONTRATAÇÃO que foi veementemente 

negada na inicial, inclusive para extensão dos benefícios do plano de 

telefonia para o TELEFONE, a esposa, o pedido inicial deve ser julgado 

improcedente, devendo ser mantida a condenação por litigância de má-fé 

em razão da alteração da verdade dos fatos. Entretanto, o valor da multa 

por litigância não pode ser igual ou superior a 10%, nos termos do artigo 

81 do Código de Processo Civil, de modo que deve ser reduzido ao 

patamar permitido por lei.Sentença parcialmente reformada. Recurso 

parcialmente provido. (N.U 1000414-44.2018.8.11.0009, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019). Ante o exposto, reputo no 

presente caso não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez 

demostrada a relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento 

contratual daí decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por 

consequência, a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se 

conclui que a ré atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no 

presente caso. Ademais, considerando existente a relação jurídica entre 

parte autora e ré, bem como demonstrado o inadimplemento pela primeira, 

necessário é a procedência do pedido contraposto, devendo a autora ser 

compelido ao pagamento de todas da fatura pendente. Por fim, ainda, 

analisando as provas trazidas pelo autor e as provas trazidas pela ré, 

resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 80, 

incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 
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observa a alteração da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por: A) JULGAR IMPROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial. B) JULGAR PROCEDENTE o pedido contraposto 

entabulado pela ré para condenar a autora ao pagamento das faturas 

inadimplidas, que perfazem o importe de R$ 118,83 (cento e dezoito reais 

e oitenta e três centavos) com aplicação de juros simples de 1% a.m. 

desde a data do respectivo vencimento de cada obrigação e correção 

monetária pelo INPC a data do inadimplemento da obrigação. Ademais, 

reconheço a litigância de má-fé do autor e, por conseguinte, opino 

condená-lo ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas 

processuais, e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual pleiteado pela ré. 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 23 de Março de 2020. LIVRADA A. 

GAETE Matrícula 40.669 Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 23 de 

Março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de 

má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, 

honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, 

caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002414-39.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ab initio, não merece acolhimento a preliminar 

de ausência de interesse de agir suscitada pelas rés por entender ser 

legítimo o direito de ação do autor no presente caso, não havendo falar em 

comprovação de pretensão resistida da ré como condição para a 

propositura da demanda. Afirmar o contrário é obstar o acesso à Justiça 

de forma desarrazoada, o que violaria a Constituição da República (cf. art. 

5º, inc. XXXV) Ademais, presentes os pressupostos de constituição e de 

validade do processo, bem como as condições da ação, e não havendo 

preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. No caso em 

epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c 

art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes 

ao microssistema consumerista. Inclusive no tocante a inversão do ônus 

da prova (art. 6º, inc. VIII do CDC). Vejamos: Narra o autor alega que teve 

sua linha telefônica móvel cancelada sem sua anuência, alegando que era 

titular da linha telefônica há muitos anos. Afirma que inexistia débito 

pendente, de forma abusiva e imotivada a linha foi cancelada pela ré, e 

que tal acontecimento lhe gerou muitos prejuízos, pois é advogado e utiliza 

a linha em seu escritório que impossibilitou de realizar e receber ligações 

e, muitos clientes perderam o contato com o autor via telefone. Pondera 

que recuperou a linha móvel em razão de concessão de antecipação de 

tutela, por fim, pede a condenação da ré ao pagamento de indenização por 

danos morais ante o cancelamento imotivado. A ré, em sua contestação 

afirma que o autor ajuizou ação (Processo 1001372-86.2018.8.11.005) 

para que a ré cessasse as cobranças relativas a serviços de terceiros. 

Alegou que por equívoco houve o cancelamento da linha telefônica do 

autor. Aduz que os fatos narrados na inicial causou-lhe apenas 

aborrecimento, sendo insuficiente para configurar dano moral a ser 

indenizado. Sustentou a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova e 

pugnou pela improcedência da demanda. Incontroverso que a linha 

telefônica permaneceu cancelada até o cumprimento da decisão que 

concedeu a antecipação de tutela deferida nesses autos. Com efeito, em 

se tratando de relação consumerista, a responsabilidade civil do prestador 

de serviços é objetiva, aplicando-se a teoria do risco do empreendimento, 

que atribui o dever de responder por eventuais vícios ou defeitos dos 

bens ou serviços fornecidos no mercado de consumo a todo aquele que 

se dispõe exercer alguma atividade neste mercado, independente de 

culpa. Diante da explanação realizada, reputo assistir parcial razão ao 

autor. Na espécie, verifica-se que a concessionária afirma que por um 

equivoco houve o cancelamento da linha móvel do autor, assim, resta 

comprovado nos autos que a requerida deve ser responsabilizada pelo 

vício do serviço, na medida em que sem qualquer pedido do autor 

cancelou a linha telefônica supracitada, deixando-os sem o serviço de 

telefonia ausente o prévio aviso. Quanto às normas que regem a 

responsabilidade dos prestadores de serviços, dispõe o artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor o seguinte: Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) §3º O fornecedor de 

serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro. Evidenciada a falha na prestação de serviço, torna-se 

imperioso acolher o pedido de indenização por danos morais. : 

TELEFONIA. CONTRATAÇÃO DE PLANO SOMENTE PARA RECEBER 

CHAMADAS. FATURAPAGA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFONICA. 

DANO MORAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE MULTA AOS EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS. EXCLUSÃO. 1. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por vícios relativos à prestação dos 

serviços; 2. Os embargos declaratórios devem ser encarados como 

instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. A multa 

cominada no art. 538, parágrafo único, do CPC reserva-se a hipóteses em 

que se faz evidente o abuso; 3. Deve ser mantido o valor da indenização 

que atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (N.U 
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5109/2008, 5109/2008, NELSON DORIGATTI, 2ª TURMA RECURSAL, 

Julgado em 09/06/2009, Publicado no DJE 25/06/2009). Neste sentido, a 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ao julgar 

caso análogo. Confira-se: "APELAÇÃO CÍVEL Ação de obrigação de fazer 

cumulada com reparação por danos materiais e morais Serviços de 

telefonia Sentença de parcial procedência Solicitação da autora para 

cancelamento do serviço de speddy Cancelamento pela ré também da 

linha telefônica - Não comprovação pela ré de solicitação do cancelamento 

da linha telefônica – Interrupção dos serviços prestados à autora por mais 

de trinta dias Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Falha na 

prestação dos serviços Dano moral. Caracterização. Indenização fixada 

em R$ 5.000,00. Valor adequado em razão das circunstâncias do caso 

concreto - Multa diária de R$ 300,00 pelo não cumprimento da 

determinação de restabelecimento da linha telefônica da autora. Cabimento 

Cobrança de honorários advocatícios contratuais. Impossibilidade. 

Despesa contratual adstrita à parte e seu procurador, não podendo ser 

imputada a terceiro - Recursos nãoprovidos" (TJSP. Apelação nº 

1001021-13.2017.8.26.0482. Relatora; Daniela Menegatti Milano. 19ª 

Câmara de Direito Privado. Julgamento: 09/04/2019. DJE: 09/04/2019). 

Assim, demonstrada a existência de dano moral a ser reparado 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 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.[5] No caso, privar o consumidor do uso de linha telefônica causa 

dano moral e enseja a obrigação de indenizar, especialmente diante das 

particularidades do caso, que deu azo a falha operacional da ré autorizam 

a fixar a indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do 

autor, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para: · a) 

Tornar definitiva a tutela antecipada concedida (cf. ID nº 25262767) que 

determinou à empresa ré providenciasse o restabelecimento da linha 

telefônica nº (065) 99984-6513. · b) Condenar a ré ao pagamento do valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, sobre o qual 

incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso – data da inscrição indevida (Súmula 54 do STJ), e correção 

monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), por se 

vislumbrar no caso concreto responsabilidade extracontratual. Por fim, 

opino tornar definitiva a tutela antecipada alhures deferida. Extingue-se o 

feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei 

n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 20 de Março de 2020 LIVRADA GAETE Juíza Leiga 

Matrícula: 40.669 Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de Março de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] "A indenização 

deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação 

enseje enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, 

devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao 

grau de culpa, ao porte financeiro das partes, orientando-se o julgador 

pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, valendo-se 

de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso." (STJ, REsp 305.566/DF, Relator Ministro 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, Data do Julgamento 

22/05/2001, Data da Publicação/Fonte DJ 13/08/2001 p. 167)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001506-16.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SOARES PECANHA (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))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. A parte requerente levantou os valores depositados 

nos autos (cf. ID nº 26565829 e 26566463). Assim, havendo 

comprovação da satisfação da obrigação, intimação do exequente e 

inexistindo requerimentos deste, na forma do determinado pelo ilustre 

magistrado (cf. nº ID nº 2633959), necessário é a extinção do presente 

feito. 3. Ex positis, diante da satisfação da obrigação pela parte 

executada, opino por julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado Tangará da Serra/MT, 24 

de Março de 2020. LIVRADA GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 24 de 

Março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001376-60.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE RODRIGUES QUINTINO MACEDO (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))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. A parte requerente levantou os valores depositados 

nos autos (cf. ID nº 2883553 ). Assim, havendo comprovação da 

satisfação da obrigação, intimação do exequente e inexistindo 

requerimentos deste, na forma do determinado pelo ilustre magistrado (cf. 

nº ID nº 26335967), necessário é a extinção do presente feito. 3. Ex 

positis, diante da satisfação da obrigação pela parte executada, opino por 

julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no 

art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado Tangará da Serra/MT, 24 de Março de 2020. 

LIVRADA GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 24 de Março de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000948-44.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO FERREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. A parte requerente levantou os valores depositados 

nos autos (cf. ID nº 26516103). Assim, havendo comprovação da 

satisfação da obrigação, intimação do exequente e inexistindo 

requerimentos deste, na forma do determinado pelo ilustre magistrado (cf. 

nº ID nº 25973714), necessário é a extinção do presente feito. 3. Ex 

positis, diante da satisfação da obrigação pela parte executada, opino por 

julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no 

art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado Tangará da Serra/MT, 24 de Março de 2020. 

LIVRADA GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 24 de Março de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito.
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Processo Número: 1000754-10.2019.8.11.0055
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ROBSON DUARTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA OAB - MT22483/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEARA ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000754-10.2019.8.11.0055 Reclamante: ROBSON DIARTE DOS SANTOS 

Reclamada: SEARA ALIMENTOS LTDA VISTOS. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial de Tangará da Serra/MT. 

Trata-se de ação declaratória de rescisão contratual cumulada com pedido 

de indenização por danos materiais e morais na qual o reclamante narra 

que o reclamado rescindiu unilateralmente o contrato de integração para 

frangos de corte firmado entre as partes, no entanto, não quitou a multa 

prevista e ainda causou prejuízos com as melhorias efetivadas no local, 

cujo contrato foi rescindido após a realização destas. Postula a 

condenação da reclamada no pagamento da multa contratual, indenização 

por danos materiais, correspondentes aos valores gastos com obras no 

imóvel e indenização por dano moral. Devidamente citado, a reclamada 

apresentou contestação, onde alegou, que não houve pagamento da multa 

em decorrência de débitos do Reclamante perante a empresa, tendo 

ocorrido compensação, bem como que as melhorias referem-se a 

irregularidades constatadas no local, as quais o Reclamante se 

comprometeu a realizar para cumprimento do contrato, não se tratando de 

valor a ser reembolsável e sim dever do mesmo nos termos das cláusulas 

contratuais (3ª) para que o negócio fosse firmado, pelo que em vistoria 

foram constatadas diversas irregularidades. O reclamado ainda formulou 

pedido contraposto, desistindo de dito pedido conforme ID. 27161254. O 

reclamante teceu três pedidos diversos: declaração de rescisão 

contratual e a consequente condenação do reclamado no pagamento da 

multa contratual; indenização por danos materiais e indenização por danos 

morais. Dos três pedidos formulados pelo reclamante, apenas o pedido 

declaratório e seu consectário merecem acolhimento. Analisando a 

documentação carreada aos autos conclui-se que as partes entabularam 

um contrato e que houve rescisão unilateral antecipada, prevendo o 

contrato multa pela rescisão, a qual, incontroversamente, não foi quitada. 

Em sua contestação, o reclamado não negou em momento algum que 

procedeu à dita rescisão, apenas defendendo que em razão do desconto 

do saldo devedor de créditos rotativos haveria compensação de valores, 

restando um valor a ser pago pelo Reclamante de R$ 13,38 (treze reais e 

trinta e oito centavos). Posteriormente, sem maiores explicações, desistiu 

do pedido contraposto. Em casos como esse, onde o senhor do ônus da 

prova dele não se desvencilha, deve o juiz decidir de acordo com as 

regras de distribuição dessa obrigação processual, proferindo julgamento 

desfavorável àquele. O escólio dos eminentes juristas Nelson Nery Junior 

e Rosa Maria de Andrade Nery aponta para essa direção: “Não há 

momento para o juiz fixar o ônus da prova ou sua inversão (CDC 6º, VIII), 

porque não se trata de regra de procedimento. O ônus da prova é regra 

de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da 

sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e 

dele não se desincumbiu. O sistema não determina quem deve fazer a 

prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza. (...) A 

sentença, portanto, é o momento adequado para o juiz aplicar as regras 

sobre o ônus da prova. Não antes.” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa 

Maria de Andrade, Código de processo civil comentado, São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 9ª ed., 2006, p. 531). Mais adiante, continuam os 

renomados mestres, com argumentos de consistência a contribuir para o 

deslinde da presente demanda: “Aplicação das regras do ônus da prova. 

O juiz na sentença, somente vai socorrer-se das regras relativas ao ônus 

da prova se houver o non liquet quanto à prova, isto é, se o fato não se 

encontrar provado. Estando provado o fato, pelo princípio da aquisição 

processual, essa prova se incorpora ao processo, sendo irrelevante 

indagar-se sobre quem a produziu. Somente quando não houver prova é 

que o juiz deve perquirir quem tinha o ônus de provar e dele não se 

desincumbiu.” (NERY JUNIOR, Nelson, NERY, Rosa Maria de Andrade, ob. 

cit. p. 531) (g. n.). Imperioso destacar que a questão da compensação de 

valores relativos a saldo devedor de créditos rotativos insere-se no ônus 

da prova do reclamado, pois a constatação desses fatos impediria o 

direito do autor de receber os consectários da rescisão contratual. Essa é 

a inteligência do art. 373, II, do CPC que estabelece ser ônus do réu a 

prova do fato impeditivo do direito do autor. Como ensina HUMBERTO 

THEODORO JÚNIOR, em sua obra "Curso de Direito Processual Civil", 

Editora Forense, 38ª edição, 2002, p.381 e p. 382: “Não há um dever de 

provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do 

adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco 

de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a 

existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela 

jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não 

provado é o mesmo que fato inexistente." ..."Quando o réu contesta 

apenas negando o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o 

ônus probatório recai sobre este. Mesmo sem nenhuma iniciativa de prova, 

o réu ganhará a causa, se o autor não demonstrar a veracidade do fato 

constitutivo do seu pretenso direito." Uma vez que não restou 

demonstrado dito saldo, descabe falar-se em julgamento favorável do 

pedido ao reclamado, não havendo outra solução mais adequada que não 

seja a procedência, ao menos parcial, do pedido. Outro corolário do 

reconhecimento da rescisão contratual por culpa do reclamado deve ser a 

condenação deste último no pagamento da multa livremente pactuada 

pelas partes no parágrafo único da cláusula décima segunda e, conforme 

mencionado por ambas as partes corresponde ao montante de R$ 
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9.806,54 (nove mil, oitocentos e seis reais e cinquenta e quatro centavos). 

Fixadas essas premissas, passo à análise do pedido de condenação do 

reclamado em indenização por danos materiais e morais. Analisando o 

pedido, constata-se que o alegado dano moral consiste exatamente na 

rescisão unilateral antecipada e gastos com melhorias. No que pertine às 

benfeitorias, o contrato reza na cláusula 3ª que “o Integrado dispensará 

todos os cuidados necessários e imprescindíveis para a criação e 

terminação das aves, para o que disporá de total assistência técnica da 

Integradora, através de técnicos habilitados, recebendo ainda, orientação 

quanto à terminação de aves, tanto no que diz respeito às instalações, 

como quanto ao manejo e condições sanitárias que deverão ser 

observadas objetivando a obtenção de melhores resultados.” A única 

interpretação possível da cláusula em comento é no sentido de que o 

integrado, no caso o reclamante, obrigou-se por todas as benfeitorias 

necessárias para contratação. Pela narração fática tecida na inicial, só se 

pode concluir que as benfeitorias em tese realizadas pelo reclamante no 

imóvel estão inseridas entre aquelas classificadas como úteis, pois 

tiveram o condão de aumentar o potencial do imóvel para concretização do 

negócio. Em outras palavras, não foram benfeitorias implantadas com o 

desiderato de assegurar a integridade do imóvel, mas sim para aumentar a 

sua utilidade, o potencial da atividade comercial ali realizada, ou seja, para 

adaptar às normas técnicas exigidas no negócio, as quais beneficiam o 

próprio Reclamante. Portanto, o pedido em condenação por danos 

materiais deve ser desprovido. O pedido de condenação em indenização 

por dano moral também não comporta acolhimento. A indenização por 

dano moral deve ficar restrita àqueles casos em que efetivamente os 

atributos da personalidade, como a honra e a dignidade são drasticamente 

atingidos. Meros dissabores e aborrecimentos não podem ser 

compensados por verba indenizatória, pois são situações corriqueiras a 

que todos os sujeitos de direito inseridos na vida em sociedade estão 

expostos. É exatamente o que se verifica no inadimplemento contratual 

que, inegavelmente, traz inúmeros dissabores para a parte inocente, mas 

que não chega a atingir aqueles importantes atributos da personalidade 

antes mencionados, não dando lugar, portanto, à reparação moral. Do 

mesmo modo leciona Carlos Roberto Gonçalves: “Na realidade, o dano 

moral pressupõe ofensa anormal à personalidade. Embora a inobservância 

das cláusulas contratuais por uma das partes possa trazer desconforto 

ao outro contratante, trata-se, em princípio, de dissabor a que todos 

podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade.” (GONÇALVES, 

Carlos Roberto, Responsabilidade civil, Saraiva, São Paulo: 2003, p. 590) 

A Jurisprudência, por seu turno, pende para essa mesma linha de 

pensamento: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO 

ODONTOLÓGICO. RESCISÃO UNILATERAL. RESTABELECIMENTO DO 

PLANO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DANOS MORAIS 

INOCORRENTES. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. 1. A 

insurgência recursal da parte autora diz respeito, em suma, à 

improcedência do pedido de condenação da operadora ré ao pagamento 

de indenização por danos morais e à distribuição do ônus de 

sucumbência. 2. Tanto a doutrina como a jurisprudência sinalizam para o 

fato de que os danos morais suportados por alguém não se confundem 

com os transtornos e aborrecimentos comuns à vida em sociedade, 

especialmente nas relações negociais. 3. Dessa forma, não é qualquer 

descumprimento contratual ou falha na prestação do serviço que será 

capaz de ensejar reparação, porque é necessário estarem presentes os 

pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: a conduta culposa, o 

nexo causal e o dano. 4. No entanto, em situações nas quais o 

descumprimento do contrato atingir valores fundamentais protegidos pela 

CF/88, causando, por exemplo, abalo à moral, à psique, à saúde da 

pessoa, ferindo sua imagem ou personalidade; extrapolando, portanto, o 

mero dissabor e a esfera do dano material, a solução é diversa, sendo 

cabível a indenização por danos morais. 5. In casu, inocorrente o dano 

extrapatrimonial, eis que o descumprimento contratual, por si só, não dá 

ensejo à indenização por danos morais, não restando comprovada 

excepcionalidade no sentido de que os direitos da personalidade da parte 

autora tenham sido afrontados. 6. Sucumbência redimensionada. 

Decaimento recíproco (art. 86, caput, do CPC). Honorários advocatícios 

fixados de acordo com o disposto nos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70083130880, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima 

Turelly da Silva, Julgado em: 18-12-2019). Em assim sendo, o julgamento 

mais justo e equânime deve ser a procedência apenas parcial do pedido 

do reclamante. Ante o exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do 

pedido formulado na inicial e condenar a reclamada ao pagamento da 

quantia de R$ 9.806,54 (nove mil, oitocentos e seis reais e cinquenta e 

quatro centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês desde a formulação do distrato e OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido de restituição do valor das melhorias e 

indenização por danos morais. Por consequência, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Após o trânsito 

em julgado, aguarde-se manifestação das partes. Sem custas, nos termos 

dos arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000226-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI BATISTA DE MORAIS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNER OLINDO SCAFFI CANDIDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO OAB - MT0016919A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000226-10.2018.8.11.0055. REQUERENTE: RONICLEI BATISTA DE 

MORAIS - ME REQUERIDO: MAGNER OLINDO SCAFFI CANDIDO Vistos, 

etc. Relatório dispensado nos termos do disposto no art. 38, da Lei n.º 

9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO Ainda, nos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Fundamento. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Em 

síntese, sustenta a parte reclamante que é credora da parte reclamada, no 

valor de R$ 736,50 (setecentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos), 

oriunda de não pagamento de produtos adquiridos pela reclamada e 

prestação de serviços, visto que a reclamada se absteve de cumprir 

integralmente com o pagamento. Alega que a dívida esta representada 

pelos boletos bancários, devidamente assinados pelo requerido no ato do 

recebimento das mercadorias constantes dos pedidos de vendas, o qual 

totaliza o valor de R$ 816,50 (oitocentos e dezesseis reais e cinquenta 

centavos) ficando o requerido inadimplente no valor remanescente no 

valor de R$ 736,50 (setecentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos). 

A reclamada em sua defesa não nega os fatos da inicial, pelo qual resta 

incontroverso, porém afirma não concordar com os valores apresentados 

pela requerente tendo em vista que existe somente um boleto assinado 

com o valor de R$ 436,00 (quatrocentos e trinta e seis reais) , requerendo 

assim em pedido contraposto a condenação do requerente em pagamento 

do valor que cobrou a mais sem ser devido correspondente a R$ 300,00 
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(trezentos reais). Da análise dos autos é possível verificar que de fato só 

existe a assinatura do requerido em um boleto, o qual o mesmo reconhece 

em sua contestação, tornando incontroverso existir a dívida no valor de 

R$ 436,00 (quatrocentos e trinta e seis reais), o qual deverá ser 

devidamente pago ao requerente. Contudo, em que pese o requerente 

alegar que a dívida estaria representada pelos boletos bancários 

devidamente assinados pelo querido no ato do recebimento das 

mercadorias, não há nos autos a comprovação de suas alegações, 

especialmente porque dos boletos anexos, somente um está devidamente 

assinado mesmo tendo alegado o contrário. Poderia o requerente ter 

apresentado cópia do documento que comprove a prestação de serviços, 

ou qualquer documento que legitime a cobrança, contudo não o fez. Neste 

sentido, diante do conjunto probatório anexo aos autos a ação deve ser 

julgada Parcialmente Procedente haja vista a comprovação nos autos da 

dívida no valor de R$ 436,00 (quatrocentos e trinta e seis reais), aliada a 

confissão do requerido em sua contestação. A despeito do que dispõe o 

art. 940 do Código Civil, não é pertinente o pedido contraposto haja vista 

que para o seu reconhecimento é imprescindível a demonstração de má-fé 

na cobrança. No caso dos autos, não é possível visualizar qualquer 

má-fé. A improcedência parcial do pedido deu-se apenas em virtude da 

ausência de prova suficiente do alegado, não havendo elementos para se 

inferir se a dívida existe ou não. Assim, não há que falar em cobrança 

indevida. Ante o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

pretensão contida na peça inicial e, por consequência, pela 

CONDENAÇÃO da reclamada a pagar à parte autora a importância de R$ 

436,00 (quatrocentos e trinta e seis reais), acrescido de juros e correção 

monetária, devendo ser acrescido ainda, de correção monetária pelo 

índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 

1º, CTN), a contar da data da ultima atualização, a teor do que dispõe o 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto; Sem custas e honorários (arts. 54 e 

55 da Lei 9.099/95). Transitada esta em julgado, ARQUIVE-SE o processo, 

observadas as formalidades legais. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001401-39.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR CEZAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001401-39.2018.8.11.0055. REQUERENTE: JUNIOR CEZAR DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. 1. Relatório dispensado, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte requerente levantou os valores 

depositados nos autos (cf. ID n. 25910383 - Outros documentos (559511 

8 2019)). Assim, havendo comprovação da satisfação da obrigação, 

necessário é a extinção do presente feito. 3. Ex positis, diante da 

satisfação da obrigação pela parte executada, opino por julgar extinto o 

processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, 

do Código de Processo Civil. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Jéssica da Silva Jesus Caetano Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA RAIHANA DOS SANTOS ZANESCO (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 - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000214-93.2018.8.11.0055. REQUERENTE: PAMELA RAIHANA DOS 

SANTOS ZANESCO REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, VISTOS Tendo em vista o adimplemento 

integral da obrigação objeto deste procedimento, com levantamento de 

valores e sem qualquer manifestação da exequente, julgo extinto o feito, 

com resolução de mérito, com fulcro no art. 924, II, do CPC. Após o trânsito 

em julgado, procedam-se as baixas devidas e arquivem-se. P. R. I. 

Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002186-64.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLOZER COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOTILDES APARECIDA DA ROSA OAB - 468.493.941-34 

(REPRESENTANTE)

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA BORGES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Autos n. 

1002186-64.2019.8.11.0055 Autor (a): CLOZER COMÉRCIO VAREJISTA 

DE CONFECÇÕES LTDA ME Ré (u): LUCIANA BORGES DA SILVA 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 
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Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo em sede de audiência de conciliação (cf. ID n. 

30265925). Sendo o direito transigível, de natureza patrimonial, é devida a 

homologação por ato judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o 

citado acordo, que passa a fazer parte da presente sentença, para que 

surtam seus efeitos jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o 

presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, 

do Código de Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do 

artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-50.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSSON DOUGLAS MARTELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO COSTA PINHEIRO OAB - MT0021482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

2000137-50.2019.8.11.0055 Reclamante: ANDERSON DOUGLAS 

MARTINELLI Reclamada: UNIC EDUCACIONAL LTDA SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Cabível o julgamento antecipado da 

ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Passo à análise do mérito. O 

Reclamante alega na petição inicial que possui contrato de prestação de 

serviços educacionais com a Reclamada, cursando Direito desde 2014, 

sendo surpreendido com a inscrição do nome em órgãos de proteção ao 

crédito, pelo que está adimplente com todas as mensalidades. Argumenta 

que buscou a Reclamada, tendo resposta administrativa de que seria 

resolvido, no entanto, não o foi, situação a qual afirma ter-lhe causado 

danos morais. A Reclamada, em sua defesa alega que por inconsistência 

bancária o pagamento não foi faturado, inexistindo ato ilícito. Em razão de 

se tratar de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Analisado o processo verifica-se que assiste razão 

ao Reclamante, porquanto a Reclamada não trouxe nenhum documento 

que comprove que não houve o devido pagamento ou que houve erro 

quando do processamento do pagamento, reconhecendo os pagamentos 

efetivados. Além disso, caso tenha ocorrido erro, este se deu por culpa 

exclusiva da Reclamada, o qual possui convenio para prestar o serviço de 

arrecadação, sendo responsável pela ausência de repasse. Trata-se de 

responsabilidade objetiva bastando que exista a relação de causalidade 

entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surgindo o 

dever de indenizar, independente de culpa ou dolo, reparação esta 

decorrente de falha na prestação do serviço disponibilizado no mercado 

ao não promover o registro correto do pagamento das faturas. Ao 

contrário do sustentado, inexiste o exercício regular de um direito, 

porquanto a ausência de repasse gerou ônus ao Reclamante. Assim, 

patente a falha na prestação de serviço pelo Reclamado e a consequente 

existência de dano ao Reclamante, ficando o mesmo obrigado a reparar os 

danos causados. Corroborando: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS. ERRO NA DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS 

DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE RESULTOU NA SUSPENSÃO DO 

SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CORRESPONDENTE DO BANCO. DANO 

MORAL CONFIRMADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004907218, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, 

Julgado em 14/05/2014).” Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares 

arguidas e no mérito pela PROCEDÊNCIA DO PEDIDO e o faço para: 

CONDENAR a Reclamada indenizar o Reclamante pelos danos morais 

sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e juros de mora de 

1% a.m. a partir da citação. Sem custas ou honorários, nesta fase, 

inexistente litigância de má-fé. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Angelo Judai Junior 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000078-62.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ROBERTO MARTINS FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA SEMENCATO FRANCA OAB - MT22153/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 - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 
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1000078-62.2019.8.11.0055 Reclamante: ROBSON ROBERTO MARTINS 

FRANÇA Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante explanar que a presente ação 

tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada 

pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. 

art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema 

citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo 

Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Cabível o julgamento antecipado da 

ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Passo ao mérito da ação. Alega o 

autor na petição inicial que na data de 23/09/2018, às 18:00h houve queda 

de energia, buscando imediatamente contato com a Reclamada, pelo que 

possui leite que vende para um laticínio que necessita de refrigerador, 

tendo sido restabelecido às 13:00h do dia 24/09/2018 e novamente 

interrompido às 16:00h. Argumenta que mesmo diante de diversos 

contatos, inclusive com a equipe local, no entanto o serviço somente foi 

restabelecido às 9:30h do dia 25/09/2018, permanecendo cerca de 37:00h 

sem o fornecimento, causando a perda de 890l (oitocentos e noventa 

litros) de leite que coalhou, com prejuízo de R$ 996,80 (novecentos e 

noventa e seis reais e oitenta centavos), pleiteando ditos valores a título 

de danos materiais e indenização por danos morais. A reclamada alega, 

em sua defesa, afirma que não houve perturbações no sistema no 

período, bem como que se houve problemas na rede este se deu por 

problemas após o ponto de entrega, não possuindo responsabilidade. No 

caso, tratando-se de relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus 

da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Analisado o processo e os documentos a 

ele acostados verifica-se que a Reclamada não se desincumbiu do ônus 

que lhe competia, eis que somente afirma não existir 

oscilações/interrupções no período, no entanto verifica-se que sequer 

impugnou os protocolos informados na inicial. Sendo assim, tenho que os 

documentos juntados na petição inicial comprovam que a interrupção da 

rede elétrica, bem como os danos causados com a perda do leite 

resfriado, merecendo procedência o pleito de danos materiais em 

decorrência do fato. Corroborando: “RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS. QUEDA DE 

ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO PELO 

AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DEVER 

DE INDENIZAR O DANO COMPROVADO ATRAVÉS DE LAUDO TÉCNICO E 

ORÇAMENTO. Danos aos equipamentos da autora em razão da queda de 

energia elétrica que abastece sua residência. Indenização material no 

valor dos orçamentos dos bens avariados. Laudos técnicos e orçamentos 

(fls. 11/13) comprovando o nexo de causalidade entre o dano evidenciado 

e a falha na prestação de serviços. Em sede administrativa, postulou a 

autora o ressarcimento dos prejuízos, não obtendo o provimento do seu 

pedido. A concessionária, por seu turno, limitou-se a sustentar a 

inocorrência de danos à autora, dizendo não haver qualquer nexo de 

causalidade entre o fato e o dano causado. Todavia, não trouxe aos autos 

sequer algum documento a comprovar o alegado em sua defesa, ônus que 

lhe incumbia, conforme art. 333, II do CPC. Comprovado o nexo de 

causalidade entre o fato e o dano, não produzindo a concessionária prova 

hábil a afastá-lo, frente à responsabilidade objetiva, impõe-se a esta o 

dever de indenizar os prejuízos devidamente comprovados. Sentença 

mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005157391, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia 

Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 05/11/2014)”. Por fim, não vislumbro a 

existência de ofensa à honra, dignidade ou qualquer outro direito da 

personalidade do Reclamante, capaz de ensejar indenização por danos 

morais. Ressalto, ainda, que não se está afirmando que o fato relatado 

não gerou aborrecimentos. Todavia, pequenos incômodos não podem ser 

elevados à esfera de dano moral. Neste sentido: Ementa: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR 

BREVE PERÍODO. PREJUÍZOS EM AVIÁRIO. AUSÊNCIA DE CAUSA 

EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INDENIZAÇÃO MATERIAL EM 

PROPORÇÃO REDUZIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. 

Pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. 

Responsabilidade objetiva. O artigo 37, § 6º, da CF estendeu às pessoas 

jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, a 

responsabilidade objetiva pelos danos causados a terceiros. Inteligência 

dos artigos 14, § 1º, e 22, ambos do CDC. Aplicável a legislação 

consumerista ao caso. 2. Princípio da continuidade do serviço. O 

fornecimento de energia elétrica, pelas próprias características do 

sistema, está sujeito a fatores que podem levar à interrupção do serviço o 

que pode ser legal se o restabelecimento ocorrer dentro dos prazos e 

parâmetros exigidos pela legislação que regula o setor. 3. O pequeno 

produtor rural, em tendo como se precaver para interrupções normais e 

aceitáveis, só pode buscar a reparação junto à distribuidora quando a 

falta de energia for superior a período razoável que, com pequeno 

investimento, pode e deve evitar a perda da produção/criação. Logo, ainda 

que se esteja tratando de responsabilidade objetiva, o razoável é se 

entender que só há o dever de responder por perdas decorrentes da 

interrupção do fornecimento quando essa se der por prazo superior 

àquele que o consumidor poderia, ou melhor, deveria, de forma 

absolutamente razoável, sem custo significativo, estar preparado para 

evitar. 4. Critério objetivo. O entendimento desta Câmara, em relação à 

concorrência de culpas, restringe-se às hipóteses em que os danos 

comprovadamente sofridos pelo agricultor derivarem da interrupção do 

fornecimento de energia elétrica durante tempo inferior a 24 horas 

ininterruptas, conjuntura em que os prejuízos serão por ele suportados à 

razão de 2/3, imputando-se à distribuidora de energia elétrica a 

responsabilidade pelo ressarcimento de 1/3. Já nas hipóteses de danos 

advindos de interrupções por período superior a 24h, a responsabilidade é 

integralmente da concessionária. No caso concreto, tratando-se de 

interrupção de aproximadamente 3h, viável o ressarcimento de apenas 1/3 

do prejuízo material, nos termos da sentença. 5. Danos morais. Os 

prejuízos imateriais por inadimplemento contratual dependem da 

comprovação de que, em virtude do ato ilícito, houve ofensa à esfera 

extrapatrimonial, o que sequer se cogita diante de interrupção da energia 

elétrica por tão breve período. Transtornos de pouquíssimas horas que 

não superam os incômodos corriqueiros e inerentes à exploração de 

atividade econômica. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 

70082741661, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 23-10-2019). 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: CONDENAR a parte reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos 

materiais sofridos, no valor de R$ 996,80 (novecentos e noventa e seis 

reais e oitenta centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente 

(INPC) e acrescido de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso 

(02/01/2019). OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS 

MORAIS FORMULADO PELO RECLAMANTE. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto 

Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001014-87.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO MANGALARGA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY ANAYANA BORTOLUZZI OAB - MT10062-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON MELLO ROBERTO OAB - MT8095-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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001014-87.2019.8.11.0055 Reclamante:  MARCOS ROBERTO 

MANGALARGA DA SILVA Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial de Tangará da Serra/MT. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Sem preliminares, passo à análise do mérito. Pleiteia o Reclamante 

indenização por danos morais ao argumento de que teve seus dados 

inscritos no cadastro de proteção ao crédito indevidamente pela 

Reclamada por débito devidamente quitado. Argumenta que quitou a fatura 

com vencimento em 15/05/2019 na data de 31/05/2019, no entanto, a 

Reclamada inseriu os dados nos órgãos de proteção ao crédito em 

04/06/2019, 4 (quatro) dias após o pagamento, pugnando pela 

desconstituição do débito e indenização por danos morais. A Reclamada, 

em defesa, alega que os débitos alegados como desconhecidos pela parte 

demandante são pendências financeiras referentes à UC 6/29299-5 da 

qual é titular, inexistindo cobrança indevida e dever de indenizar. Em razão 

de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a Reclamada esta mais apta a provar o insucesso/o da 

demanda do que aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a 

inversão do ônus da prova, conforme disposição elencada no art. 6º, VIII, 

do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifica-se 

restar incontroverso que o Reclamante contratou com a Reclamada, fato 

este não negado, bem como que efetuou o pagamento da fatura com 

vencimento em 15/05/2019 na data de 31/05/2019, conforme comprovante 

constante no ID. 20944335, documento este não impugnado. Denota-se 

que a alegação de que há débitos em aberto é completamente genérica, 

assim como toda a defesa apresentada, a qual sequer se ateve aos fatos 

descritos na inicial, motivo pelo qual, somado ao fato da apresentação de 

comprovante de pagamento, aceito como verdadeiros os fatos descritos 

na inicial. Deste modo, a Reclamada não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia (NCPC, art. 373, II), não desconstituindo o 

comprovante de pagamento apresentado. Logo, resta demonstrada a falha 

na prestação de serviço por parte da Reclamada ao inscrever os dados 

do Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito quitado, não 

sendo comprovada a responsabilidade deste pelo débito, conforme 

disposto no art. 14, §1º, I do CDC. Corroborando: Ementa: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

DÍVIDA PAGA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE 

COMPROVAR A ORIGEM DO DÉBITO, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO 

NCPC. DEVER DE PROCEDER A EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO. CONDUTA 

ABUSIVA E ILÍCITA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 9.980,00, QUE COMPORTA REDUÇÃO 

PARA R$ 6.500,00, A FIM DE ADEQUÁ-LO AS PECULIARIDADES DO 

CASO CONCRETO, ALÉM DE ESTAR EM CONSONÂNCIA COM OS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, 

EVITANDO-SE O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009173493, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, 

Julgado em: 18-02-2020). Para fixação do valor da indenização, é 

necessário, no entanto, considerar que o reclamante, em certa medida, 

deu causa à inclusão, já que admite ter efetuado o pagamento a destempo. 

Essa circunstância não desonera, efetivamente, a reclamada de ver 

reconnhecida a ilicitude de sua conduta, já que, com o pagamento, deveria 

ter providenciado, na forma prevista pelo CDC, a exclusão no prazo de 5 

dias após o pagamento. No entanto, não há como desconsiderar o fato, 

para influenciar no valor da indenização. Nesse sentido, reputo adequado 

o valor de R$ 7.000,00 como indenização. Ante o exposto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA 

dos pedidos para: DECLARAR a inexistência do débito discutido nos 

autos. CONDENAR a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos 

morais suportados, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), o qual deverá 

ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de 

juros de 1% a.m. a partir da citação. MANTENHO a liminar concedida no ID. 

20997823. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto 

Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002296-97.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO CLEMENTINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

eris alves ponde OAB - MT13830-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1002296-97.2018.8.11.0055. REQUERENTE: HELIO CLEMENTINO DOS 

SANTOS REQUERIDO: UNEMAT, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido 

de medida de urgência consistente em determinar que a reclamada 

proceda a nomeação do reclamante ao cargo de professor de 

programação, alegando o reclamante que a reclamada agiu com ilegalidade 

na medida em que abriu novo certame para preenchimento do cargo para 

o qual foi aprovado e contratou pessoal de forma precária na vigência do 

aludido concurso. O requerente alega que foi classificado no concurso 
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regido pelo Edital nº 001/2013 – UNEMAT, para o cargo de Docente da 

Educação Superior – Área Programação, no Campus Universitário de 

Barra do Bugres, na 3ª colocação, sendo que o certame ofertava 1 (uma) 

vaga, cuja vigência era de 02 (dois) anos. Aduz que, enquanto vigente o 

certame, o requerido abriu novo certame para preenchimento do mesmo 

cargo. Alega que o ente público mantém contratações temporárias 

precárias em detrimento dos classificados no certame constituindo-se 

indevida admissão que deve ser rechaçada pelo Judiciário. Tutela 

antecipatória indeferida. Citado, o requerido apresentou contestação. 

Decido. O deslinde da presente causa não depende da realização de 

audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e 

celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. Afasto a preliminar suscitada pelo requerido de 

falta de interesse do autor ante a homologação do certame em 2014, uma 

vez que se trata, no caso, de livre exercício do direito de ação, motivo pelo 

qual entendo pela sua rejeição. Passa-se a apreciação. Compulsando os 

autos, verifica-se que o requerente foi classificado no certame fora do 

número de vagas. Nessa condição o candidato integra o cadastro de 

reserva, ou seja, uma lista de classificados disponível para a 

Administração para que, no período de validade do concurso, tenha a 

possibilidade de, havendo necessidade, chamar os classificados no 

exercício do seu poder discricionário, obedecendo rigorosamente à ordem 

da lista de classificação de forma a não causar preterição indevida entre 

os classificados. Nesse contexto, o requerente possuía mera expectativa 

de direito e não direito subjetivo à nomeação de que dispõe os aprovados 

dentro do número de vagas do concurso, pois de acordo com o Edital nº 

001/2013 foi disponibilizada 1 (uma) vaga para o cargo de Docente da 

Educação Superior – Área Programação. É assente nos tribunais 

superiores o entendimento de que a aprovação em concurso público em 

posição classificatória além do número de vagas ofertadas no edital não 

atribui ao referido candidato direito subjetivo à nomeação, apenas mera 

expectativa de direito, que se sujeita ao juízo de conveniência e 

oportunidade da Administração Pública[1]. O concurso do Edital nº 

001/2013 prestado pelo Requerente era para cargo efetivo de Docente da 

Educação Superior – Área Programação, não se confundindo com 

certames simplificados que se destinam à contratação para suprir 

necessidade temporária excepcional de interesse público, tampouco com 

a contratação de empresas terceirizadas para prestação de serviços. O 

Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que a contratação 

precária de agentes públicos somente configura preterição da ordem de 

nomeação de vagas do edital, quando tiver como finalidade o 

preenchimento de cargos efetivos vagos. Nesse sentido: EMENTA: 

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO 

PÚBLICO. PEDIDO DE PROIBIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES 

TEMPORÁRIOS PELO GOVERNO DO ESTADO ENQUANTO NÃO SE 

NOMEIAM OS CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO. 

IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À 

NOMEAÇÃO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO QUE IMPLICARIA EM 

INDEVIDA INTROMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO SOBRE O PODER 

EXECUTIVO. ORDEM DENEGADA. 1. Acerca dos concursos públicos, há 

tema decidido em sede de repercussão geral pelo STF, no RE 837311. De 

acordo com as diretrizes fixadas no precedente, não se verifica a 

existência de direito líquido e certo à nomeação do impetrante. A uma, 

porque o candidato fora aprovado fora do número de vagas, existindo 

outros candidatos à sua frente. A duas, porque não trouxe o requerente 

aos autos prova pré-constituída de que outros candidatos aprovados em 

posição posterior à sua foram nomeados. A três, porque a mera 

contratação de terceirizados não bastaria para a caracterização da 

preterição. 2. Eventual deferimento da pretensão, ademais, implicaria em 

indevida intromissão do Poder Judiciário sobre o Executivo, sobretudo 

considerando-se que não há nenhuma ilegalidade a ser sanada, 

tratando-se de ato inerente à administração pública a decisão acerca de 

contratação, ou não, de professores temporários para ocupação de 

cargos que não foram ofertados em concurso. 3. Ordem denegada. 

(TJ-ES - MS: 00057468320198080000, Relator: WILLIAN SILVA, Data de 

Julgamento: 25/07/2019, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 

01/08/2019) Ainda que Autor não tivesse demonstrado a existência de 

cargo efetivo vago de Docente da Educação Superior – Área 

Programação de modo a evidenciar a sua preterição, há outro fato que 

conduz à improcedência da ação diz respeito à validade do concurso, que 

foi homologado em 2014 encerrando sua vigência em 2016, por não ter 

sido prorrogado, de modo que a presente pretensão protocolada em 2018 

não encontra guarita. Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial; e, de consequência, DECLARO EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Submeto os 

autos ao MM. Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga Matrícula nº. 

42191 Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Este 

Supremo Tribunal Federal já assentou que candidato aprovado em 

concurso público para formação de cadastro reserva é mero detentor de 

expectativa de direito à nomeação. [MS 31.732 ED, rel. min. Dias Toffoli, 1ª 

T, j. 3-12-2013, DJE 250 de 18-12-2013.]

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000479-61.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

DEAN PAUL HUNHOFF OAB - MT0005730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS OAB - MT7194/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000479-61.2019.8.11.0055. REQUERENTE: DANIEL DE OLIVEIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA Vistos, etc. 

Dispensa-se o relatório, (conforme artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de Ação de cobrança de 

adicional de insalubridade proposta por DANIEL DE OLIVEIRA DE SOUZA 

contra o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, objetivando o recebimento 

dos retroativos referentes a verba de adicional de insalubridade, no 

período de 04/2015 a 08/2018, tendo em vista que o cargo que ocupa foi 

declarado insalubre em outubro de 2010 e nunca recebeu o percentual. 

Citada, a parte reclamada apresentou contestação, alegando em síntese 

que no laudo pericial realizado pela empresa Engeserv, ficou comprovado 

que a atividade de motorista de transporte escolar não sofre com qualquer 

agente insalubre ou periculoso, nos termos das NR’S nº 15 e 16, da 

Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego. Passa-se ao 

julgamento. Como se sabe, a jurisprudência é pacífica no sentido de que 

não incide a prescrição sobre o fundo de direito em obrigação de trato 

sucessivo, mas apenas sobre as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do art. 1º do 

Decreto nº 20.910/32[1] e da Súmula nº 85 do STJ[2]. Pois bem. Dá análise 

dos autos verifico que razão não assiste o requerente, posto que não há 

demonstração inconteste sobre as condições de trabalho do reclamante, 

uma vez que a reclamada comprova que o Município possui laudo técnico 

informando que a atividade do reclamante não sofre com qualquer agente 

insalubre ou periculoso. Neste sentido também é a jurisprudência: 

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. ALEGAÇÃO 

DE QUE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE RESULTOU EM 

CERCEAMENTO DE DEFESA. ACERVO PROBATÓRIO ENCARTADO NOS 

AUTOS QUE MOSTROU-SE EFICIENTE PARA O DESLINDE DA 

CONTROVÉRSIA. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE 

TRABALHO E PROVA TESTEMUNHAL, ESCLARECEDORES. ART. 131 DA 

LEI Nº 5.869/73, VIGENTE À ÉPOCA. PREJUDICIAL AFASTADA. PLEITO 

PARA CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

CONSTATAÇÃO, POR LAUDO TÉCNICO AMBIENTAL, DO EXERCÍCIO DE 

FUNÇÃO SALUBRE. SENTENÇA MANTIDA. "O adicional de insalubridade, 
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caracterizado como verba indenizatória, é devido apenas ao servidor 

público que é exposto a agentes nocivos à saúde por conta do rigor das 

suas atividades funcionais, conforme laudo técnico". (TJ-SC - AC: 

03010249120148240054 Rio do Sul 0301024-91.2014.8.24.0054, Relator: 

Luiz Fernando Boller, Data de Julgamento: 18/07/2017, Primeira Câmara de 

Direito Público) Além disso, da análise do disposto no art. 180 da Lei 

Complementar Municipal nº 06, é possível inferir que o pagamento do 

adicional está sujeito à verificação da condição do local de trabalho, ou 

seja, o pagamento da verba está condicionado à constatação de que o 

local é efetivamente insalubre. Neste sentido, tendo em vista que no Laudo 

pericial ficou comprovado que a atividade de motorista não sofre com 

qualquer agente insalubre ou periculoso o pedido inicial é improcedente. 

Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil/2015. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juíza 

de Direito. Jéssica da Silva Jesus Caetano Juíza Leiga 

____________________________________________________________

______ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem 

assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual 

ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem. [2] SÚMULA N. 85: 

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública fi 

gure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito 

reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do 

qüinqüênio anterior à propositura da ação.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000446-71.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEAN PAUL HUNHOFF OAB - MT0005730A (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000446-71.2019.8.11.0055. REQUERENTE: JOEL LIMA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA Vistos, etc. 

Dispensa-se o relatório, (conforme artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de Ação de cobrança de 

adicional de insalubridade proposta por JOEL LIMA DE OLIVEIRA contra o 

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, objetivando o recebimento dos 

retroativos referentes a verba de adicional de insalubridade, no período de 

05/2015 até 08/2018, tendo em vista que o cargo que ocupa foi declarado 

insalubre em 2010, contudo até o momento não recebeu nenhum 

percentual. Citada, a parte reclamada apresentou contestação, alegando 

em síntese que no laudo pericial realizado pela empresa Engeserv, ficou 

comprovado que a atividade de motorista de transporte escolar não sofre 

com qualquer agente insalubre ou periculoso, nos termos das NR’S nº 15 e 

16, da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego. Passa-se 

ao julgamento. Como se sabe, a jurisprudência é pacífica no sentido de 

que não incide a prescrição sobre o fundo de direito em obrigação de trato 

sucessivo, mas apenas sobre as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do art. 1º do 

Decreto nº 20.910/32[1] e da Súmula nº 85 do STJ[2]. Pois bem. Dá análise 

dos autos verifico que razão não assiste o requerente, posto que não há 

demonstração inconteste sobre as condições de trabalho do reclamante, 

uma vez que a reclamada comprova que o Município possui laudo técnico 

informando que a atividade do reclamante não sofre com qualquer agente 

insalubre ou periculoso. Neste sentido também é a jurisprudência: 

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. ALEGAÇÃO 

DE QUE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE RESULTOU EM 

CERCEAMENTO DE DEFESA. ACERVO PROBATÓRIO ENCARTADO NOS 

AUTOS QUE MOSTROU-SE EFICIENTE PARA O DESLINDE DA 

CONTROVÉRSIA. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE 

TRABALHO E PROVA TESTEMUNHAL, ESCLARECEDORES. ART. 131 DA 

LEI Nº 5.869/73, VIGENTE À ÉPOCA. PREJUDICIAL AFASTADA. PLEITO 

PARA CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

CONSTATAÇÃO, POR LAUDO TÉCNICO AMBIENTAL, DO EXERCÍCIO DE 

FUNÇÃO SALUBRE. SENTENÇA MANTIDA. "O adicional de insalubridade, 

caracterizado como verba indenizatória, é devido apenas ao servidor 

público que é exposto a agentes nocivos à saúde por conta do rigor das 

suas atividades funcionais, conforme laudo técnico". (TJ-SC - AC: 

03010249120148240054 Rio do Sul 0301024-91.2014.8.24.0054, Relator: 

Luiz Fernando Boller, Data de Julgamento: 18/07/2017, Primeira Câmara de 

Direito Público) Além disso, da análise do disposto no art. 180 da Lei 

Complementar Municipal nº 06, é possível inferir que o pagamento do 

adicional está sujeito à verificação da condição do local de trabalho, ou 

seja, o pagamento da verba está condicionado à constatação de que o 

local é efetivamente insalubre. Neste sentido, tendo em vista que no Laudo 

pericial ficou comprovado que a atividade de motorista não sofre com 

qualquer agente insalubre ou periculoso o pedido inicial é improcedente. 

Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil/2015. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juíza 

de Direito. Jéssica da Silva Jesus Caetano Juíza Leiga 

____________________________________________________________

______ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem 

assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual 

ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem. [2] SÚMULA N. 85: 

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública fi 

gure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito 

reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do 

qüinqüênio anterior à propositura da ação.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000458-85.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RUBEM CARLOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

DEAN PAUL HUNHOFF OAB - MT0005730A (ADVOGADO(A))

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIKO SANDRO SUARES OAB - MT0008264A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000458-85.2019.8.11.0055. REQUERENTE: RUBEM CARLOS LIMA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA Vistos, etc. 

Dispensa-se o relatório, (conforme artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de Ação de cobrança de 
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adicional de insalubridade proposta por RUBEM CARLOS LIMA contra o 

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, objetivando o recebimento dos 

retroativos referentes a verba de adicional de insalubridade, no período de 

04/2015 até 08/2018, tendo em vista que o cargo que ocupa foi declarado 

insalubre em 2010, contudo até o momento não recebeu nenhum 

percentual. Citada, a parte reclamada apresentou contestação, alegando 

em síntese que no laudo pericial realizado pela empresa Engeserv, ficou 

comprovado que a atividade de motorista de transporte escolar não sofre 

com qualquer agente insalubre ou periculoso, nos termos das NR’S nº 15 e 

16, da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego. Passa-se 

ao julgamento. Como se sabe, a jurisprudência é pacífica no sentido de 

que não incide a prescrição sobre o fundo de direito em obrigação de trato 

sucessivo, mas apenas sobre as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do art. 1º do 

Decreto nº 20.910/32[1] e da Súmula nº 85 do STJ[2]. Pois bem. Dá análise 

dos autos verifico que razão não assiste o requerente, posto que não há 

demonstração inconteste sobre as condições de trabalho do reclamante, 

uma vez que a reclamada comprova que o Município possui laudo técnico 

informando que a atividade do reclamante não sofre com qualquer agente 

insalubre ou periculoso. Neste sentido também é a jurisprudência: 

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. ALEGAÇÃO 

DE QUE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE RESULTOU EM 

CERCEAMENTO DE DEFESA. ACERVO PROBATÓRIO ENCARTADO NOS 

AUTOS QUE MOSTROU-SE EFICIENTE PARA O DESLINDE DA 

CONTROVÉRSIA. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE 

TRABALHO E PROVA TESTEMUNHAL, ESCLARECEDORES. ART. 131 DA 

LEI Nº 5.869/73, VIGENTE À ÉPOCA. PREJUDICIAL AFASTADA. PLEITO 

PARA CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

CONSTATAÇÃO, POR LAUDO TÉCNICO AMBIENTAL, DO EXERCÍCIO DE 

FUNÇÃO SALUBRE. SENTENÇA MANTIDA. "O adicional de insalubridade, 

caracterizado como verba indenizatória, é devido apenas ao servidor 

público que é exposto a agentes nocivos à saúde por conta do rigor das 

suas atividades funcionais, conforme laudo técnico". (TJ-SC - AC: 

03010249120148240054 Rio do Sul 0301024-91.2014.8.24.0054, Relator: 

Luiz Fernando Boller, Data de Julgamento: 18/07/2017, Primeira Câmara de 

Direito Público) Além disso, da análise do disposto no art. 180 da Lei 

Complementar Municipal nº 06, é possível inferir que o pagamento do 

adicional está sujeito à verificação da condição do local de trabalho, ou 

seja, o pagamento da verba está condicionado à constatação de que o 

local é efetivamente insalubre. Neste sentido, tendo em vista que no Laudo 

pericial ficou comprovado que a atividade de motorista não sofre com 

qualquer agente insalubre ou periculoso o pedido inicial é improcedente. 

Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil/2015. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juíza 

de Direito. Jéssica da Silva Jesus Caetano Juíza Leiga 

____________________________________________________________

______ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem 

assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual 

ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem. [2] SÚMULA N. 85: 

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública fi 

gure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito 

reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do 

qüinqüênio anterior à propositura da ação.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000477-91.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO NUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

DEAN PAUL HUNHOFF OAB - MT0005730A (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS OAB - MT7194/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000477-91.2019.8.11.0055. REQUERENTE: CELIO NUNES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA Vistos, etc. 

Dispensa-se o relatório, (conforme artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de Ação de cobrança de 

adicional de insalubridade proposta por CELIO NUNES DE OLIVEIRA contra 

o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, objetivando o recebimento dos 

retroativos referentes a verba de adicional de insalubridade, no período de 

09/2013 até 08/2018, tendo em vista que o cargo que ocupa foi declarado 

insalubre em 2010. Alega que recebeu o adicional até dezembro/2013 

quando recebeu a notificação de corte tendo em vista a constatação por 

laudo pericial que a função exercida não apresentava risco capaz de 

justificar o pagamento do referido adicional. Citada, a parte reclamada 

apresentou contestação, alegando em síntese que no laudo pericial 

realizado pela empresa Engeserv, ficou comprovado que a atividade de 

motorista de transporte escolar não sofre com qualquer agente insalubre 

ou periculoso, nos termos das NR’S nº 15 e 16, da Portaria nº 3.214/78 do 

Ministério do Trabalho e Emprego. Passa-se ao julgamento. Como se sabe, 

a jurisprudência é pacífica no sentido de que não incide a prescrição 

sobre o fundo de direito em obrigação de trato sucessivo, mas apenas 

sobre as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura 

da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32[1] e da Súmula nº 

85 do STJ[2]. Pois bem. Dá análise dos autos verifico que razão não 

assiste o requerente, posto que não há demonstração inconteste sobre as 

condições de trabalho do reclamante, uma vez que a reclamada comprova 

que o Município possui laudo técnico informando que a atividade do 

reclamante não sofre com qualquer agente insalubre ou periculoso. Neste 

sentido também é a jurisprudência: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. 

MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

INSURGÊNCIA DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE QUE O JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE RESULTOU EM CERCEAMENTO DE DEFESA. 

ACERVO PROBATÓRIO ENCARTADO NOS AUTOS QUE MOSTROU-SE 

EFICIENTE PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. LAUDO TÉCNICO DAS 

CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO E PROVA TESTEMUNHAL, 

ESCLARECEDORES. ART. 131 DA LEI Nº 5.869/73, VIGENTE À ÉPOCA. 

PREJUDICIAL AFASTADA. PLEITO PARA CONCESSÃO DA 

GRATIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTATAÇÃO, POR LAUDO 

TÉCNICO AMBIENTAL, DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO SALUBRE. SENTENÇA 

MANTIDA. "O adicional de insalubridade, caracterizado como verba 

indenizatória, é devido apenas ao servidor público que é exposto a 

agentes nocivos à saúde por conta do rigor das suas atividades 

func iona is ,  con fo rme laudo  técn ico " .  (TJ -SC -  AC: 

03010249120148240054 Rio do Sul 0301024-91.2014.8.24.0054, Relator: 

Luiz Fernando Boller, Data de Julgamento: 18/07/2017, Primeira Câmara de 

Direito Público) Além disso, da análise do disposto no art. 180 da Lei 

Complementar Municipal nº 06, é possível inferir que o pagamento do 

adicional está sujeito à verificação da condição do local de trabalho, ou 

seja, o pagamento da verba está condicionado à constatação de que o 

local é efetivamente insalubre. Neste sentido, tendo em vista que no Laudo 

pericial ficou comprovado que a atividade de motorista não sofre com 

qualquer agente insalubre ou periculoso o pedido inicial é improcedente. 

Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil/2015. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juíza 

de Direito. Jéssica da Silva Jesus Caetano Juíza Leiga 

____________________________________________________________
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______ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem 

assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual 

ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem. [2] SÚMULA N. 85: 

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública fi 

gure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito 

reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do 

qüinqüênio anterior à propositura da ação.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000443-19.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAULO PEREIRA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEAN PAUL HUNHOFF OAB - MT0005730A (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT16255-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000443-19.2019.8.11.0055. REQUERENTE: ANTONIO PAULO PEREIRA DE 

AZEVEDO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA Vistos, etc. 

Dispensa-se o relatório, (conforme artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de Ação de cobrança de 

adicional de insalubridade proposta por ANTONIO PAULO PEREIRA DE 

AZEVEDO contra o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, objetivando o 

recebimento dos retroativos referentes a verba de adicional de 

insalubridade, no período de 01/2014 até 04/2018, tendo em vista que o 

cargo que ocupa foi declarado insalubre em 2010. Alega que recebeu o 

adicional até dezembro/2013 quando recebeu a notificação de corte tendo 

em vista a constatação por laudo pericial que a função exercida não 

apresentava risco capaz de justificar o pagamento do referido adicional. 

Citada, a parte reclamada apresentou contestação, alegando em síntese 

que no laudo pericial realizado pela empresa Engeserv, ficou comprovado 

que a atividade de motorista de transporte escolar não sofre com qualquer 

agente insalubre ou periculoso, nos termos das NR’S nº 15 e 16, da 

Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego. Passa-se ao 

julgamento. Como se sabe, a jurisprudência é pacífica no sentido de que 

não incide a prescrição sobre o fundo de direito em obrigação de trato 

sucessivo, mas apenas sobre as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do art. 1º do 

Decreto nº 20.910/32[1] e da Súmula nº 85 do STJ[2]. Pois bem. Dá análise 

dos autos verifico que razão não assiste o requerente, posto que não há 

demonstração inconteste sobre as condições de trabalho do reclamante, 

uma vez que a reclamada comprova que o Município possui laudo técnico 

informando que a atividade do reclamante não sofre com qualquer agente 

insalubre ou periculoso. Neste sentido também é a jurisprudência: 

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. ALEGAÇÃO 

DE QUE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE RESULTOU EM 

CERCEAMENTO DE DEFESA. ACERVO PROBATÓRIO ENCARTADO NOS 

AUTOS QUE MOSTROU-SE EFICIENTE PARA O DESLINDE DA 

CONTROVÉRSIA. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE 

TRABALHO E PROVA TESTEMUNHAL, ESCLARECEDORES. ART. 131 DA 

LEI Nº 5.869/73, VIGENTE À ÉPOCA. PREJUDICIAL AFASTADA. PLEITO 

PARA CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

CONSTATAÇÃO, POR LAUDO TÉCNICO AMBIENTAL, DO EXERCÍCIO DE 

FUNÇÃO SALUBRE. SENTENÇA MANTIDA. "O adicional de insalubridade, 

caracterizado como verba indenizatória, é devido apenas ao servidor 

público que é exposto a agentes nocivos à saúde por conta do rigor das 

suas atividades funcionais, conforme laudo técnico". (TJ-SC - AC: 

03010249120148240054 Rio do Sul 0301024-91.2014.8.24.0054, Relator: 

Luiz Fernando Boller, Data de Julgamento: 18/07/2017, Primeira Câmara de 

Direito Público) Além disso, da análise do disposto no art. 180 da Lei 

Complementar Municipal nº 06, é possível inferir que o pagamento do 

adicional está sujeito à verificação da condição do local de trabalho, ou 

seja, o pagamento da verba está condicionado à constatação de que o 

local é efetivamente insalubre. Neste sentido, tendo em vista que no Laudo 

pericial ficou comprovado que a atividade de motorista não sofre com 

qualquer agente insalubre ou periculoso o pedido inicial é improcedente. 

Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil/2015. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juíza 

de Direito. Jéssica da Silva Jesus Caetano Juíza Leiga 

____________________________________________________________

______ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem 

assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual 

ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem. [2] SÚMULA N. 85: 

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública fi 

gure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito 

reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do 

qüinqüênio anterior à propositura da ação.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002644-18.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELI AMBROSIO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 
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constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Ab initio, afasto a preliminar de incompetência absoluta do Juizado 

Especial, uma vez a presente demanda não apresenta complexidade. 

Outrossim, não merece acolhimento a alegação de complexidade 

liquidatória no juizado especial, pois, foram expedidas certidões de 

créditos com valores determinados, conforme ART. 507 § 3º da Resolução 

da Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça –CNGC. Pois bem. Em 

síntese, o autor afirma que é credor de R$ 5.445,00 (cinco mil 

quatrocentos e quarenta e cinco reais), devidos pela ré, em virtude de 

prestação de serviços de médico perito judicial, que fora nomeado para a 

realização de 23 perícias, pugna pela condenação da ré ao pagamento 

dos honorários periciais arbitrados judicialmente. A ré, ao seu turno, 

aduziu que o ônus da prova incumbe à parte autora. Afirma que a 

aplicação os juros deve ser aplicada conforme art. 1º F da Lei 

11.960/2009, por fim pugna pela improcedência da demanda. Após detida 

análise dos autos, é preciso reconhecer que assiste razão ao autor. 

Explico: Destarte, a parte autora possui certidões de crédito que 

demonstram que atuou como auxiliar da justiça com a efetiva prestação 

dos serviços periciais. Com efeito, a Resolução nº 127 do Conselho 

Nacional de Justiça dispõe expressamente em seu art. 5º que: Art. 5º. 

“São requisitos essenciais para a percepção dos honorários periciais, de 

tradutor ou intérprete, nas hipóteses em que a parte responsável pelo 

pagamento, porque sucumbente no objeto da perícia, é beneficiária da 

justiça gratuita, a fixação deles por decisão judicial e o trânsito em julgado 

da decisão”. Cumpre salientar, que a certidão do juízo, com absoluta fé 

pública, confere certeza, liquidez e exigibilidade ao título, independente de 

o Estado ter ou não participado do processo. Inexistindo dúvidas quanto à 

ocorrência da prestação de serviços, medida que se impõe é o pagamento 

da respectiva verba – que, inclusive, tem natureza alimentar – sob pena 

de enriquecimento indevido da parte ré. Nesse sentido os julgados do 

Tribunal de |Justiça de São Paulo: EMBARGOS A EXECUÇÃO - Execução 

de título extrajudicial Honorários periciais - Cabível a execução de título 

extrajudicial contra a Fazenda Pública - Súmula nº 279 do STJ - Dever do 

Estado de arcar com os honorários do perito quando a parte é beneficiária 

da Justiça Gratuita - Aplicação do art. 5º, LXXIV, CF e 26 do CPC - 

Profissional auxiliar do Juízo que faz jus à respectiva remuneração - 

Desnecessidade de participação da Fazenda Pública nos processos em 

que realizada a perícia A certidão e o trânsito em julgado conferem ao 

título certeza, liquidez e exigibilidade - Precedentes do STJ e desta C. 

Corte - Preliminares que se confundem com o mérito - Recurso não 

provido (AP 0000489-77.2014.8.26.0218, Rel. Des. Reinaldo Miluzzi, 

Guararapes, 6ª Câmarade Direito Público, julgado em 09/03/2015). 

Embargos à execução - Execução de título extrajudicial em face da 

Fazenda Pública Estadual - Possibilidade Honorários periciais Profissional 

auxiliar do Juízo que faz jus à respectiva remuneração - Responsabilidade 

da Fazenda Pública pelo pagamento na hipótese de deferimento dos 

benefícios da Justiça Gratuita - Garantia de assistência jurídica gratuita 

que abrange todos os atos do processo - Valor fixado com moderação e 

condizente com o trabalho realizado Determinação de prosseguimento da 

execução, nos termos do artigo 730 do CPC - Recurso desprovido, com 

observação (AP 9076628-33.2007.8.26.0000, Rel. Des. Luciana Bresciani, 

São Paulo, 1ª Câmara Extraordinária de Direito Público,julgado em 

19/08/2014). Assim, considerando que houve prestação de serviços e 

que a cobrança realizada pelo autor está baseada (Resolução das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça –CNGC Art. 507 § 3º), 

entendo que são procedentes seus pedidos, cabendo a ré no pagamento 

pelos serviços prestados pelo autor. 3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial para 

condenar o réu no pagamento a parta autora o valor de R$ 5.445,00 (cinco 

mil quatrocentos e quarenta e cinco reais), deverá ser corrigida 

monetariamente pelo INPC desde a data de cada inadimplemento, e 

acrescida de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês desde a data 

da citação, nos termos do artigo 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com redação 

acrescida pela Lei nº 11.960/2009. Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 25 de Março de 2020. LIVRADA A. GAETE Juíza Leiga 

Matrícula nº 40.669 Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 24 de Março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito. [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002237-75.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETRUS LOPES INOCENCIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que a parte ré não se fez presente à audiência de 

conciliação realizada na data de 09 de Março de 2020, às 14h30 min (cf. 

ID nº 30026850), embora devidamente citada (cf. ID nº 28240094). Posto 

isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da parte ré. A revelia 

é ato processual que produz vários efeitos, entre eles a presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, presumem-se 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do julgador. É dizer, a revelia não implica em 

procedência automática do pedido inicial. Todavia, não tendo a parte ré 

contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido em 

audiência, e havendo verossimilhança das alegações da autora, reputo no 

presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 

344 do CPC. Pois bem. Afirma a parte autora que é credora no valor de R$ 

724,99 (setecentos e vinte e quatro reais e noventa e nove reais)[5], uma 

vez que a parte ré adquiriu produtos, porém, inadimplido sua obrigação de 
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pagamento. Por tal razão, requer a parte autora que seja julgado 

procedente o pedido da presente ação para condenar a parte ré ao 

pagamento da quantia acima citada devidamente corrigida monetariamente 

e com incidência de juros. Com efeito, a presunção de veracidade 

decorrente da não apresentação de defesa por parte da ré, somada aos 

documentos constantes dos autos, implica na procedência parcial do 

pedido, pelo que é a parte autora credora da quantia citada, impondo-se o 

pagamento por parte da ré, sob pena de enriquecimento sem causa, o que 

é vedado pelo ordenamento jurídico. 3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino 

por JULGAR PARCIALEMTE PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial para 

condenar a requerida no pagamento de R$ 724,99 (setecentos e vinte e 

quatro reais e noventa e nove reais), que deverá ser acrescido de juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, na forma simples a partir do 

vencimento de cada obrigação e correção monetária pelo INPC a incidir da 

data do vencimento de cada obrigação. Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 24 de Março de 2020. LIVRADA A. GAETE Juíza Leiga 

Matrícula nº 40.669 Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 24 de Março 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. [5] Montante não atualizado e sem incidência 

de juros legais, de acordo com os documentos juntados com a petição 

inicial.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002214-32.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONAIR MARQUES ANDRADE JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que a parte ré não se fez presente à audiência de 

conciliação realizada na data de 02 de Março de 2020, às 15h00 min (cf. 

ID nº 29759059), embora devidamente citada (cf. ID nº 27890131). Posto 

isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da parte ré. A revelia 

é ato processual que produz vários efeitos, entre eles a presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, presumem-se 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do julgador. É dizer, a revelia não implica em 

procedência automática do pedido inicial. Todavia, não tendo a parte ré 

contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido em 

audiência, e havendo verossimilhança das alegações da autora, reputo no 

presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 

344 do CPC. Pois bem. Afirma a parte autora que é credora no valor de R$ 

1.683,40 (mil seiscentos e oitenta e três reais e quarenta centavos)[5], 

uma vez que a parte ré adquiriu produtos, porém, inadimplido sua 

obrigação de pagamento. Por tal razão, requer a parte autora que seja 

julgado procedente o pedido da presente ação para condenar a parte ré 

ao pagamento da quantia acima citada devidamente corrigida 

monetariamente e com incidência de juros. Com efeito, a presunção de 

veracidade decorrente da não apresentação de defesa por parte da ré, 

somada aos documentos constantes dos autos, implica na procedência 

parcial do pedido, pelo que é a parte autora credora da quantia citada, 

impondo-se o pagamento por parte da ré, sob pena de enriquecimento sem 

causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 3. DISPOSITIVO: ANTE 

O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALEMTE PROCEDENTE O PEDIDO 

contido na inicial para condenar o requerido no pagamento de R$ 1.683,40 

(mil seiscentos e oitenta e três reais e quarenta centavos), que deverá ser 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, na forma 

simples a partir do vencimento de cada obrigação e correção monetária 

pelo INPC a incidir da data do vencimento de cada obrigação. Sem custas 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 24 de Março de 2020. LIVRADA A. 

GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 24 de Março 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] Montante não 

atualizado e sem incidência de juros legais, de acordo com os documentos 

juntados com a petição inicial.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002199-63.2019.8.11.0055
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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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Embora a parte ré não tenha juntado nos autos a contestação, contudo, 

juntou documentos que comprovam que a parte autora contratou os 

serviços de telefonia. Deste modo, nos termos da parte final do art. 20 da 

Lei 9.099/95, afasto os efeitos da revelia no presente caso e passo a 

análise meritória. Vejamos: Narra à parte autora, em síntese, que foi 

negativada por ordem da ré por uma dívida no valor de R$ 142,82 (cento e 

quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos), como prova certidão de 

restrição anexa à petição inicial. Todavia, afirma peremptoriamente a 

autora que desconhece a dívida em questão por não ter contratado com a 

ré, razão pela qual a inclusão de seu nome no cadastro de devedores se 

mostrou indevida e, consequentemente, causou-lhe danos de ordem 

moral. Assim, havendo negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a 

existência do negócio jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 

373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova negativa. Com 

efeito, a ré demonstra nos autos que houve a realização do negócio 

jurídico juntando relatórios de chamadas e faturas telefônicas. Método 

probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da 

citada relação jurídica. Nesse diapasão, reputo ser incontroverso e 

existente o negócio jurídico em questão, restando apurar se no presente 

caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou não. Logo, 

demonstrada está à origem do débito negativado, conclui-se que a ré agiu 

em exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno 

salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva do direito 

– é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir 

nos autos comprovante de pagamento, legítima se mostra a cobrança por 

parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, in verbis: EMENTA RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO 

DA RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE ÁUDIO COM CONFIRMAÇÃO DA 

CONTRATAÇÃO– DADOS PESSOAIS DEVIDAMENTE CONFIRMADOS – 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO– INSCRIÇÃO DEVIDA – 

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

CONFIGURADA – PERCENTUAL DE MULTA APLICADO ACIMA DO 

PREVISTO EM LEI – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – REDUÇÃO DA 

MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há se falar em 

perícia grafotécnica quando houve a juntada de áudio em que o 

consumidor adere o plano de telefonia, confirma dados pessoais, 

endereço e, ainda, inclui a linha da esposa para o mesmo plano. Havendo 

alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao 

fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome 

do consumidor provar que houve CONTRATAÇÃO, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. Havendo a comprovação da 

relação jurídica mediante a juntada de áudio em que o consumidor adere à 

CONTRATAÇÃO, bem como havendo a juntada de faturas com alguns 

pagamentos, de rigor o reconhecimento de que a inscrição ocorreu de 

forma devida, no exercício regular de direito. Havendo provas da 

existência de CONTRATAÇÃO que foi veementemente negada na inicial, 

inclusive para extensão dos benefícios do plano de telefonia para o 

TELEFONE, a esposa, o pedido inicial deve ser julgado improcedente, 

devendo ser mantida a condenação por litigância de má-fé em razão da 

alteração da verdade dos fatos. Entretanto, o valor da multa por litigância 

não pode ser igual ou superior a 10%, nos termos do artigo 81 do Código 

de Processo Civil, de modo que deve ser reduzido ao patamar permitido 

por lei.Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. 

(N.U 1000414-44.2018.8.11.0009, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 

24/07/2019). Ante o exposto, reputo no presente caso não assistir razão 

à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a relação jurídica firmada 

com a ré, o inadimplemento contratual daí decorrente, o posterior 

cancelamento do serviço e, por consequência, a inclusão de seu nome no 

cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré atuou legitimamente, não 

praticando qualquer ilícito no presente caso. Ademais, considerando 

existente a relação jurídica entre parte autora e ré, bem como 

demonstrado o inadimplemento pela primeira, necessário é a procedência 

do pedido contraposto, devendo a autora ser compelido ao pagamento de 

todas da fatura pendente. Por fim, ainda, analisando as provas trazidas 

pelo autor e as provas trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de 

má fé daquele, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração da verdade 

dos fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por: 

JULGAR IMPROCEDENTES o pedido da parte autora, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Extingue-se o feito com 

julgamento de mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 24 de Março de 2020. LIVRADA A. GAETE Matrícula 40.669 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 24 de Março de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.
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ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Compulsando-se os autos depreende-se a desnecessidade de 

dilação probatória, pois o feito encontra-se devidamente instruído com 

provas documentais suficientes para a formação do convencimento do 

julgador. Assim, incide na espécie o permissivo contido no artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, cuja aplicação, vale dizer, não 

acarreta cerceamento do direito das partes de produzir provas, mas, 

antes, impõe a observância do princípio da eficiência no Poder Judiciário, 

assegurando a celeridade processual que concretiza a garantia 

constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII da 

CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, superada a preliminar 

suscitada, inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Narra à parte autora, em síntese, que foi negativada por ordem da ré por 

uma dívida no valor de R$ 111,98 (cento e onze reais e noventa e oito 

centavos), como prova certidão de restrição anexa à petição inicial. 

Todavia, afirma peremptoriamente a parte autora que desconhece a dívida 

em questão por não ter contratado com a ré, razão pela qual a inclusão de 

seu nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. Assim, havendo 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. A ré, em sua contestação, 

aduziu que a parte autora deixou de efetuar o pagamento das faturas, não 

constituindo qualquer irregularidade do apontamento do débito, alegou 

inexistência de danos morais, por fim, pugnou pela improcedência da 

demanda. Com efeito, a ré demonstra nos autos (cf. documentos anexos à 

contestação em ID nº 30360155 ss.) a realização do negócio jurídico 

juntando faturas telefônicas e telas sistêmicas. Método probatório 

suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da citada relação 

jurídica. Nesse diapasão, reputo ser incontroverso e existente o negócio 

jurídico em questão, restando apurar se no presente caso a cobrança 

efetuada pela ré se mostra devida ou não. Logo, demonstrada está à 

origem do débito negativado, conclui-se que a ré agiu em exercício regular 

do direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova 

de quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte 

autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos 

comprovante de pagamento, legítima se mostra a cobrança por parte da 

ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, in verbis: EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO 

JURÍDICA – JUNTADA DE ÁUDIO COM CONFIRMAÇÃO DA 

CONTRATAÇÃO– DADOS PESSOAIS DEVIDAMENTE CONFIRMADOS – 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO– INSCRIÇÃO DEVIDA – 

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

CONFIGURADA – PERCENTUAL DE MULTA APLICADO ACIMA DO 

PREVISTO EM LEI – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – REDUÇÃO DA 

MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há se falar em 

perícia grafotécnica quando houve a juntada de áudio em que o 

consumidor adere o plano de telefonia, confirma dados pessoais, 

endereço e, ainda, inclui a linha da esposa para o mesmo plano. Havendo 

alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao 

fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome 

do consumidor provar que houve CONTRATAÇÃO, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. Havendo a comprovação da 

relação jurídica mediante a juntada de áudio em que o consumidor adere à 

CONTRATAÇÃO, bem como havendo a juntada de faturas com alguns 

pagamentos, de rigor o reconhecimento de que a inscrição ocorreu de 

forma devida, no exercício regular de direito. Havendo provas da 

existência de CONTRATAÇÃO que foi veementemente negada na inicial, 

inclusive para extensão dos benefícios do plano de telefonia para o 

TELEFONE, a esposa, o pedido inicial deve ser julgado improcedente, 

devendo ser mantida a condenação por litigância de má-fé em razão da 

alteração da verdade dos fatos. Entretanto, o valor da multa por litigância 

não pode ser igual ou superior a 10%, nos termos do artigo 81 do Código 

de Processo Civil, de modo que deve ser reduzido ao patamar permitido 

por lei.Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. 

(N.U 1000414-44.2018.8.11.0009, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 

24/07/2019). Ante o exposto, reputo no presente caso não assistir razão 

à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a relação jurídica firmada 

com a ré, o inadimplemento contratual daí decorrente, o posterior 

cancelamento do serviço e, por consequência, a inclusão de seu nome no 

cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré atuou legitimamente, não 

praticando qualquer ilícito no presente caso. Ademais, considerando 

existente a relação jurídica entre parte autora e ré, bem como 

demonstrado o inadimplemento pela primeira, necessário é a procedência 

do pedido contraposto, devendo a autora ser compelido ao pagamento de 

todas da fatura pendente. Por fim, ainda, analisando as provas trazidas 

pelo autor e as provas trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de 

má fé daquele, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração da verdade 

dos fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por: 

JULGAR IMPROCEDENTES o pedido da parte autora, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Extingue-se o feito com 

julgamento de mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 24 de Março de 2020. LIVRADA A. GAETE Matrícula 40.669 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 24 de Março de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.
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Parte(s) Polo Passivo:

WILSON GOMES RODRIGUES (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 
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ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que a parte ré não se fez presente à audiência de 

conciliação realizada na data de 21 de Janeiro de 2020, às 16h00 min (cf. 

ID n.28203366), embora devidamente citada (cf. ID nº 25358032). Posto 

isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da parte ré. A revelia 

é ato processual que produz vários efeitos, entre eles a presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, presumem-se 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do julgador. É dizer, a revelia não implica em 

procedência automática do pedido inicial. Todavia, não tendo a parte ré 

contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido em 

audiência, e havendo verossimilhança das alegações da autora, reputo no 

presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 

344 do CPC. Pois bem. Afirma a parte autora que é credora no valor de R$ 

3.049.54 (três mil e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos)

[5], uma vez que a parte ré adquiriu produtos, porém, inadimplido sua 

obrigação de pagamento. Por tal razão, requer a parte autora que seja 

julgado procedente o pedido da presente ação para condenar a parte ré 

ao pagamento da quantia acima citada devidamente corrigida 

monetariamente e com incidência de juros. Com efeito, a presunção de 

veracidade decorrente da não apresentação de defesa por parte da ré, 

somada aos documentos constantes dos autos, implica na procedência 

parcial do pedido, pelo que é a parte autora credora da quantia citada, 

impondo-se o pagamento por parte da ré, sob pena de enriquecimento sem 

causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 3. DISPOSITIVO: ANTE 

O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALEMTE PROCEDENTE O PEDIDO 

contido na inicial para condenar a requerida no pagamento de R$ 3.049.54 

(três mil e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), que 

deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, na 

forma simples a partir do vencimento de cada obrigação e correção 

monetária pelo INPC a incidir da data do vencimento de cada obrigação. 

Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 24 de Março de 2020. 

LIVRADA A. GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 24 de Março 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] Montante não 

atualizado e sem incidência de juros legais, de acordo com os documentos 

juntados com a petição inicial.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000491-75.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA RODRIGUES CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000491-75.2019.8.11.0055. REQUERENTE: MARCIA RODRIGUES CUNHA 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. VISTOS ETC. Ante a notícia de 

cumprimento da obrigação, homologo e determino o encerramento do feito 

ante a comunicação de cumprimento da obrigação, e consequente, julgo 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios e 

custas processuais. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

J é s s i c a  d a  S i l v a  J e s u s  C a e t a n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-67.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA VANESSA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

JULIANE DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

FAGNER ROGER DE SOUZA (REQUERENTE)

CARLOS BERNADINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. A parte requerente levantou os valores depositados 

nos autos (cf. ID nº 27648665). Assim, havendo comprovação da 

satisfação da obrigação, intimação do exequente e inexistindo 

requerimentos deste, na forma do determinado pelo ilustre magistrado (cf. 

nº ID nº 27293427), necessário é a extinção do presente feito. 3. Ex 

positis, diante da satisfação da obrigação pela parte executada, opino por 

julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no 

art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado Tangará da Serra/MT, 25 de Março de 2020. 
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LIVRADA GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 25 de Março de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002384-38.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO AMARAMBI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Autos n. 

1002384-38.2018.8.11.0055 Autor (a): ROMULO AMARAMBI DE OLIVEIRA 

Ré (u): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA PROJETO DE SENTENÇA 1. 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o 

relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a 

lide posta. 2. Em miúdos, as partes realizaram acordo em sede de 

audiência de conciliação (cf. ID n. 30667471). Sendo o direito transigível, 

de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato judicial. 3. Ante o 

exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que passa a fazer 

parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos jurídicos e, 

consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Sem 

custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Amanda Noleto Rocha do 

Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000444-04.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ERONILDO ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO(A))

DEAN PAUL HUNHOFF OAB - MT0005730A (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS OAB - MT7194/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000444-04.2019.8.11.0055. REQUERENTE: ERONILDO ASSUNCAO 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA Vistos, etc. 

Dispensa-se o relatório, (conforme artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de Ação de cobrança de 

adicional de insalubridade proposta por ERONILDO ASSUNÇÃO contra o 

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, objetivando o recebimento dos 

retroativos referentes a verba de adicional de insalubridade, no período de 

janeiro/2014 até a presente data, tendo em vista que o cargo que ocupa 

foi declarado insalubre em outubro de 2010 e passou a receber até 

dezembro de 2013. Citada, a parte reclamada apresentou contestação, 

alegando em síntese que no laudo pericial realizado pela empresa 

Engeserv, ficou comprovado que a atividade de motorista de transporte 

escolar não sofre com qualquer agente insalubre ou periculoso, nos 

termos das NR’S nº 15 e 16, da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do 

Trabalho e Emprego. Passa-se ao julgamento. PRESCRIÇÃO Como se 

sabe, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não incide a 

prescrição sobre o fundo de direito em obrigação de trato sucessivo, mas 

apenas sobre as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à 

propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32[1] e 

da Súmula nº 85 do STJ[2]. Ultrapassado o prazo quinquenal verifico a 

ocorrência da prescrição em relação às parcelas de janeiro de 2014 a 

março de 2014, haja vista que a ação foi distribuída no dia 29/03/2019. 

Desse modo, DECLARA-SE a prescrição da pretensão autoral referente 

ao período anterior a 03/2014. Pois bem. Dá análise dos autos verifico que 

razão não assiste o requerente, posto que não há demonstração 

inconteste sobre as condições de trabalho do reclamante, uma vez que a 

reclamada comprova que o Município possui laudo técnico informando que 

a atividade do reclamante não sofre com qualquer agente insalubre ou 

periculoso. Neste sentido também é a jurisprudência: APELAÇÃO. AÇÃO 

DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL. MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE QUE O 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE RESULTOU EM CERCEAMENTO DE 

DEFESA. ACERVO PROBATÓRIO ENCARTADO NOS AUTOS QUE 

MOSTROU-SE EFICIENTE PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. LAUDO 

TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO E PROVA 

TESTEMUNHAL, ESCLARECEDORES. ART. 131 DA LEI Nº 5.869/73, 

VIGENTE À ÉPOCA. PREJUDICIAL AFASTADA. PLEITO PARA 

CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTATAÇÃO, 

POR LAUDO TÉCNICO AMBIENTAL, DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO SALUBRE. 

SENTENÇA MANTIDA. "O adicional de insalubridade, caracterizado como 

verba indenizatória, é devido apenas ao servidor público que é exposto a 

agentes nocivos à saúde por conta do rigor das suas atividades 

func iona is ,  con fo rme laudo  técn ico " .  (TJ -SC -  AC: 

03010249120148240054 Rio do Sul 0301024-91.2014.8.24.0054, Relator: 

Luiz Fernando Boller, Data de Julgamento: 18/07/2017, Primeira Câmara de 

Direito Público) Além disso, da análise do disposto no art. 180 da Lei 

Complementar Municipal nº 06, é possível inferir que o pagamento do 

adicional está sujeito à verificação da condição do local de trabalho, ou 

seja, o pagamento da verba está condicionado à constatação de que o 

local é efetivamente insalubre. Neste sentido, tendo em vista que no Laudo 

pericial ficou comprovado que a atividade de motorista de transporte 

escolar não sofre com qualquer agente insalubre ou periculoso o pedido 

inicial é improcedente. Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código 

de Processo Civil/2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 
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12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação do MM. Juíza de Direito. Jéssica da Silva Jesus 

C a e t a n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem 

assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual 

ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem. [2] SÚMULA N. 85: 

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública fi 

gure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito 

reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do 

qüinqüênio anterior à propositura da ação.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000440-64.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO VICENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

DEAN PAUL HUNHOFF OAB - MT0005730A (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS OAB - MT7194/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000440-64.2019.8.11.0055. REQUERENTE: SERGIO VICENTE DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA Vistos, etc. 

Dispensa-se o relatório, (conforme artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de Ação de cobrança de 

adicional de insalubridade proposta por SERGIO VICENTE DA SILVA contra 

o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, objetivando o recebimento dos 

retroativos referentes a verba de adicional de insalubridade, no período de 

janeiro/2014 até a presente data, tendo em vista que o cargo que ocupa 

foi declarado insalubre em outubro de 2009 e passou a receber até 

dezembro de 2013. Citada, a parte reclamada apresentou contestação, 

alegando em síntese que no laudo pericial realizado pela empresa 

Engeserv, ficou comprovado que a atividade de motorista de transporte 

escolar não sofre com qualquer agente insalubre ou periculoso, nos 

termos das NR’S nº 15 e 16, da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do 

Trabalho e Emprego. Passa-se ao julgamento. PRESCRIÇÃO Como se 

sabe, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não incide a 

prescrição sobre o fundo de direito em obrigação de trato sucessivo, mas 

apenas sobre as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à 

propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32[1] e 

da Súmula nº 85 do STJ[2]. Ultrapassado o prazo quinquenal verifico a 

ocorrência da prescrição em relação às parcelas de janeiro de 2014 a 

março de 2014, haja vista que a ação foi distribuída no dia 29/03/2019. 

Desse modo, DECLARA-SE a prescrição da pretensão autoral referente 

ao período anterior a 03/2014. Pois bem. Dá análise dos autos verifico que 

razão não assiste o requerente, posto que não há demonstração 

inconteste sobre as condições de trabalho do reclamante, uma vez que a 

reclamada comprova que o Município possui laudo técnico informando que 

a atividade do reclamante não sofre com qualquer agente insalubre ou 

periculoso. Neste sentido também é a jurisprudência: APELAÇÃO. AÇÃO 

DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL. MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE QUE O 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE RESULTOU EM CERCEAMENTO DE 

DEFESA. ACERVO PROBATÓRIO ENCARTADO NOS AUTOS QUE 

MOSTROU-SE EFICIENTE PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. LAUDO 

TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO E PROVA 

TESTEMUNHAL, ESCLARECEDORES. ART. 131 DA LEI Nº 5.869/73, 

VIGENTE À ÉPOCA. PREJUDICIAL AFASTADA. PLEITO PARA 

CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTATAÇÃO, 

POR LAUDO TÉCNICO AMBIENTAL, DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO SALUBRE. 

SENTENÇA MANTIDA. "O adicional de insalubridade, caracterizado como 

verba indenizatória, é devido apenas ao servidor público que é exposto a 

agentes nocivos à saúde por conta do rigor das suas atividades 

func iona is ,  con fo rme laudo  técn ico " .  (TJ -SC -  AC: 

03010249120148240054 Rio do Sul 0301024-91.2014.8.24.0054, Relator: 

Luiz Fernando Boller, Data de Julgamento: 18/07/2017, Primeira Câmara de 

Direito Público). Além disso, da análise do disposto no art. 180 da Lei 

Complementar Municipal nº 06, é possível inferir que o pagamento do 

adicional está sujeito à verificação da condição do local de trabalho, ou 

seja, o pagamento da verba está condicionado à constatação de que o 

local é efetivamente insalubre. Neste sentido, tendo em vista que no Laudo 

pericial ficou comprovado que a atividade de motorista de transporte 

escolar não sofre com qualquer agente insalubre ou periculoso o pedido 

inicial é improcedente. Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código 

de Processo Civil/2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação do MM. Juíza de Direito. Jéssica da Silva Jesus 

C a e t a n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem 

assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual 

ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem. [2] SÚMULA N. 85: 

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública fi 

gure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito 

reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do 

qüinqüênio anterior à propositura da ação.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-31.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MIRLENE RODRIGUES DOS SANTOS ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA OAB - MT24781/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000190-31.2019. 8.11.0055 Reclamante: MIRLENE RODRIGUES DOS 

SANTOS Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S/A SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 
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Especial de Tangará da Serra/MT. Cabível o julgamento antecipado da 

ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva, tendo em vista a relação contratual entre as partes. 

Passo à análise do mérito. A Reclamante informa na inicial que possuiu a 

linha 65 99664 0333 tendo inicialmente contratado plano pré-pago o qual 

foi posteriormente cancelado, mantendo a linha. Argumenta que em 

janeiro/2019 encontrou uma postagem em sua rede social oferecendo 

plano da operadora e resolveu contatá-la, no entanto a suposta 

representante informou que a autora deveria depositar o valor de R$ 15,00 

(quinze reais) para ativar o plano, o que não foi efetivado, desconfiando 

se tratar de fraude. Afirma que após o ocorrido passou a receber 

ameaças e o número foi desativado, sem qualquer requerimento, 

pugnando pela restituição da linha e indenização por danos morais. Em 

contestação, a Reclamada alega que a Reclamante não demonstrou os 

fatos constitutivos de seu direito, bem como que não pode ser 

responsabilizada por fraude decorrente de conduta de terceiros. No caso 

em tela, tratando-se de relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus 

da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Cumpre ressaltar, porém, que a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, 

art. 373, II). Denota-se que, ainda que tenha ocorrido contato da 

Reclamante com fraudador a Reclamada não apresentou qualquer 

justificativa plausível para o fato de cancelar a linha sem requerimento. 

Destarte, resta induvidosa a falha na prestação do serviço por parte da 

Reclamada ao cancelar a linha telefônica contratada pela Reclamante, 

devendo reparar os danos a ela causados, pois estes sem dúvida 

ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. Corroborando: “TELEFONIA 

MÓVEL. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL PARA 

OUTRA OPERADORA. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA TAL 

CONDUTA. DANO MORAL OCORRENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO. 1. Hipótese em que a linha da autora foi indevidamente 

transferida para outra operadora de telefonia e outro titular. Cabia à ré 

comprovar suas alegações, de que a mesma solicitou a portabilidade 

numérica, ônus do qual não se desincumbiu. 2. A perda do número de 

telefone utilizado pela autora acarretou-lhe transtornos e prejuízos 

pessoais. O dano moral decorre do abalo psicológico e das angústias 

causadas à autora, haja vista o desrespeito com que foi tratada, na sua 

condição de consumidora. (...) Sentença confirmada por seus próprios 

fundamentos. Recurso improvido. (Recurso Cível Nº 71002730034, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Julgado em 14/10/2010)”. Ante o exposto, despiciendas 

considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos para: DETERMINAR 

a restituição da linha telefônica 65 99664 0333 à Autora, ou, na sua 

impossibilidade, desde já converto em perdas e danos, devendo ser pago 

à autora o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% a.m. 

a partir do cancelamento da linha. CONDENAR a Reclamada a indenizar a 

Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta 

decisão e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Angelo Judai Junior 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010951-75.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA ZITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA OAB - MT0013978S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAMEC LARANJA MECANICA DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS E 

PECAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. A parte requerente levantou os valores depositados 

nos autos (cf. ID nº 13487866). Assim, havendo comprovação da 

satisfação da obrigação, intimação do exequente e inexistindo 

requerimentos deste, na forma do determinado pelo ilustre magistrado (cf. 

nº ID nº 12063181), necessário é a extinção do presente feito. 3. Ex 

positis, diante da satisfação da obrigação pela parte executada, opino por 

julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no 

art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado Tangará da Serra/MT, 23 de Março de 2020. 

LIVRADA GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 23 de Março de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010106-14.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO MATIAS FERNANDES SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS OAB - MT0013058A (ADVOGADO(A))

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

LUIZ CLAUDIO DA COSTA OAB - GO18194 (ADVOGADO(A))

BRENO DEL BARCO NEVES OAB - MT6743-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. A parte requerente levantou os valores depositados 

nos autos (cf. ID nº 12898664). Assim, havendo comprovação da 

satisfação da obrigação, intimação do exequente e inexistindo 

requerimentos deste, na forma do determinado pelo ilustre magistrado (cf. 

nº ID nº 12739190), necessário é a extinção do presente feito. 3. Ex 

positis, diante da satisfação da obrigação pela parte executada, opino por 

julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no 

art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado Tangará da Serra/MT, 23 de Março de 2020. 

LIVRADA GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 23 de Março de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-36.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY ALINE JACOBI (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000513-36.2019.8.11.0055 Reclamante: KELLY ALINE JACOBI 

Reclamada: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÃO LTDA SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Cabível o julgamento antecipado da 

ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Passo ao exame do mérito. A 

Reclamante alega na petição inicial que ao tentar utilizar o cartão de 

crédito para pagamento de compras em um supermercado, o cartão foi 

recusado em três tentativas, tendo sido necessária a busca de outros 

meios de pagamento, mesmo possuindo crédito em conta. Afirma que 

verificou que o valor havia sido debitado de sua conta, conforme extratos 

do supermercado, sendo informada que o estorno se daria somente 48h 

após o ocorrido, no entanto, mesmo diante de diversas tentativas de 

resolução administrativa, não ouve o estorno. A Reclamada afirma que a 

responsabilidade pelos fatos é de terceiro (supermercado) pelo que o 

valor foi creditado, inexistindo dever de restituir e indenizar. Da análise 

dos documentos acostados ao processo resta concluso que o cartão de 

crédito da Autora fora recusado sem qualquer justificativa, tendo esta que 

se despender e buscar outros meios para efetuar o pagamento, mesmo 

tendo saldo disponível no cartão. Além disso, demonstra que as três 

transações foram negadas, conforme documentos anexos à inicial, bem 

como que, ainda assim o valor foi debitado em sua conta sem qualquer 

estorno, além dos e-mails trocados com a Reclamada informando que a 

compra havia sido cancelada e que faria o estorno. Desta feita, a 

Reclamante desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia quanto 

aos fatos constitutivos de direito que pleiteia, conforme disposto no art. 

373, I do NCPC, não demonstrando a Reclamada justificativa plausível para 

o ocorrido. Assim, resta caracterizada a falha na prestação de serviço, de 

acordo com o art. 14, § 1º, I do CDC, devendo a Reclamada reparar à 

Reclamante os danos sofridos pela mesma e restituir em dobro o valor 

cobrado indevidamente, enquadrando-se no disposto do artigo 42, 

parágrafo único do CDC. No caso em testilha, por óbvio, a situação 

causou transtornos que ultrapassaram a barreira do mero aborrecimento, 

uma vez que a Reclamante não pôde efetuar o pagamento com o cartão 

por falha da Reclamada. Corroborando: “INDENIZATÓRIA. DANOS 

MORAIS. CARTÃO BANCÁRIO. BLOQUEIO INJUSTIFICADO. DANOS 

MORAIS. CARÁTER PUNITIVO. QUANTUM MANTIDO. Não comprovando o 

recorrente a justificativa apresentada para o bloqueio do cartão da autora 

(existência de restrição cadastral), bem como havendo saldo em conta, 

não há como justificar o constrangimento por ela experimentado ao ter o 

cartão recusado no caixa do supermercado. Fotografias juntadas que 

comprovam a recusa ao cartão da autora. Danos morais que assumem 

caráter punitivo, devendo ser mantido o quantum fixado na sentença (...). 

RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71004407599, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 15/10/2013)”. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da 

presente ação para: CONDENAR a Reclamada a restituir a Reclamante o 

valor de R$ 594,76 (quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e seis 

centavos), já calculado em dobro, valor este que deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo INPC/IBGE e juros legais a contar da data em que 

foi debitado. CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos 

danos morais sofridos, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor 

este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE 

desta decisão e juros legais a contar do evento danoso. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do 

Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012267-55.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA MARIA FIGUEIREDO LUCAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENILDA LUCIA ROCHA GEORGETTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. A parte requerente levantou os valores depositados 

nos autos (cf. ID nº17296513). Assim, havendo comprovação da 

satisfação da obrigação, intimação do exequente e inexistindo 

requerimentos deste, na forma do determinado pelo ilustre magistrado (cf. 

nº ID nº 15207587), necessário é a extinção do presente feito. 3. Ex 

positis, diante da satisfação da obrigação pela parte executada, opino por 

julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no 

art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado Tangará da Serra/MT, 23 de Março de 2020. 

LIVRADA GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 23 de Março de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001557-90.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ANGELINO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ab initio, afasto a preliminar de inépcia da 

petição inicial em razão de ausência de comprovante de endereço em 

nome do autor, pois, no caso em concreto a ré possui estabelecimento/ 

filial[5] nesse Município, sendo competente para este juízo para o 

julgamento da demanda. Ademais, afasto a preliminar de ausência de 

juntada de extrato oficial do SPC ou SERASA, 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. Presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, superada a preliminar 

suscitada, inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Narra parte autora, em síntese, que foi negativada por ordem da ré por 

uma dívida no valor total de R$ 95,64 (noventa e cinco reais e sessenta e 

quatro centavos), como prova certidão de restrição anexa à petição inicial. 

Todavia, afirma peremptoriamente a autora que desconhece a dívida em 

questão por não ter contratado com a ré, razão pela qual a inclusão de 

seu nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. Assim, havendo 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. A ré, em sua contestação, 

aduziu que a parte autora contratou serviços de telefonia e que deixou de 

efetuar o pagamento das faturas, não constituindo qualquer irregularidade 

do apontamento do débito, alegou inexistência de danos morais, pugnou 

pelo pedido contraposto referente às faturas em aberto no valor de R$ 

132,08 (cento e trinta e dois reais e oito centavos), por fim, pugnou pela 

improcedência da demanda. Com efeito, a ré demonstra nos autos a 

realização do negócio jurídico, de modo que colacionou telas sistêmicas, 

faturas e históricos de chamadas. Método probatório suficiente para ilidir 

dúvidas em referência à existência da citada relação jurídica. Com efeito, a 

ré demonstra nos autos (cf. documentos anexos à contestação em ID n. 

25566202 e ss.) a realização do negócio jurídico juntando cópia do 

contrato entabulado entre as partes (assinatura semelhante à juntada ao 

petitório inicial, sublinhe-se), telas sistêmicas, bem como há juntada de 

cópia de documentos pessoais. Método probatório suficiente para ilidir 

dúvidas em referência à existência da citada relação jurídica Nesse 

diapasão, reputo ser incontroverso e existente o negócio jurídico em 

questão, restando apurar se no presente caso a cobrança efetuada pela 

ré se mostra devida ou não. Logo, demonstrada está à origem do débito 

negativado, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não 

cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – 

enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma 

do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de 

pagamento, legítima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é 

o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in 

verbis: EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – 

JUNTADA DE ÁUDIO COM CONFIRMAÇÃO DA CONTRATAÇÃO– DADOS 

PESSOAIS DEVIDAMENTE CONFIRMADOS – COMPROVAÇÃO DA 

CONTRATAÇÃO– INSCRIÇÃO DEVIDA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – PERCENTUAL DE 

MULTA APLICADO ACIMA DO PREVISTO EM LEI – NECESSIDADE DE 

ADEQUAÇÃO – REDUÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Não há se falar em perícia grafotécnica quando houve a juntada 

de áudio em que o consumidor adere o plano de telefonia, confirma dados 

pessoais, endereço e, ainda, inclui a linha da esposa para o mesmo plano. 

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a 

negativação do nome do consumidor provar que houve CONTRATAÇÃO, a 

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Havendo a 

comprovação da relação jurídica mediante a juntada de áudio em que o 

consumidor adere à CONTRATAÇÃO, bem como havendo a juntada de 

faturas com alguns pagamentos, de rigor o reconhecimento de que a 

inscrição ocorreu de forma devida, no exercício regular de direito. 

Havendo provas da existência de CONTRATAÇÃO que foi veementemente 

negada na inicial, inclusive para extensão dos benefícios do plano de 

telefonia para o TELEFONE, a esposa, o pedido inicial deve ser julgado 

improcedente, devendo ser mantida a condenação por litigância de má-fé 

em razão da alteração da verdade dos fatos. Entretanto, o valor da multa 

por litigância não pode ser igual ou superior a 10%, nos termos do artigo 

81 do Código de Processo Civil, de modo que deve ser reduzido ao 

patamar permitido por lei.Sentença parcialmente reformada. Recurso 

parcialmente provido. (N.U 1000414-44.2018.8.11.0009, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019). Ante o exposto, reputo no 

presente caso não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez 

demostrada a relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento 

contratual daí decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por 

consequência, a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se 

conclui que a ré atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no 

presente caso. Ademais, considerando existente a relação jurídica entre 

parte autora e ré, bem como demonstrado o inadimplemento pela primeira, 

necessário é a procedência do pedido contraposto, devendo a autora ser 

compelido ao pagamento de todas da fatura pendente. Por fim, ainda, 

analisando as provas trazidas pelo autor e as provas trazidas pela ré, 

resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 80, 

incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial. Bem como, opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido 

contraposto entabulado pela ré para condenar o autor ao pagamento das 

faturas inadimplidas, que perfazem o importe de R$ 132,08 (cento e trinta 

e dois reais e oito centavos), com aplicação de juros simples de 1% a.m. 

desde a data do respectivo vencimento de cada obrigação e correção 

monetária pelo INPC a data do inadimplemento da obrigação. Ademais, 

reconheço a litigância de má-fé do autor e, por conseguinte, opino 

condená-lo ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas 

processuais, e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[6], tal qual pleiteado pela ré. 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 23 de Março de 2020. LIVRADA GAETE 

Matrícula 40.669 Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível 

que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 
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Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 23 de Março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito. [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. [5] Lei 9.099/95 Art. 4º É competente, para as 

causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a 

critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou 

econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou 

escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio 

do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de 

qualquer natureza. [6] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância 

de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, 

honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, 

caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001860-07.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CIRENITA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C DANOS MORAIS” proposta pela parte autora em face de 

OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Presentes os 

pressupostos de constituição e de validade do processo, bem como as 

condições da ação, inexistindo preliminar a tratar, não havendo nulidades 

a declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem 

resolvidas, passa-se à análise do mérito. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Na hipótese dos autos, antes da audiência a 

requerida colacionou contestação acompanhada de acervo probatório, 

cuidou a ré de comprovar a relação contratual com a autora. Apesar de a 

parte autora ter sido intimada (cf. ID 21601276), deixou de comparecer na 

audiência de tentativa de conciliação designada para a data de 21 de 

janeiro 2019 às 13h 45min (cf. ID nº 28187651 ). Cumpre salientar, que a 

litigância de má fé tem o objetivo de auferir vantagem indevida de cunho 

pecuniário em detrimento de outra parte utilizando-se a máquina Pública e 

que o pedido de desistência após ter o conhecimento da defesa e 

documentos que comprova a relação jurídica, resta claro a tentativa de 

eximir-se das sanções decorrentes da litigância de má fé. Nesse sentido, 

o julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: EMENTA RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

– JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DO AUTOR NA 

AUDIÊNCIA INJUSTIFICADAMENTE – AUSÊNCIA MOTIVADA PELA 

JUNTADA DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo alegação de inexistência 

de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e 

serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que 

houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo 

inadimplemento. Havendo a juntada de contestação antes da AUDEINCIA, a 

qual fora instruída com cópia de contrato e outros documentos, tem-se por 

evidente que AUSENCIA em AUDIENCIA foi motivada por tais fatos, 

visando a extinção do processo e fugir das sanções decorrentes da 

litigância de má-fé. Diante da AUSENCIA em AUDIENCIA motivada pela 

juntada do contrato, cuja relação fora negada, resta comprovado que 

houve movimentação da máquina judiciária indevidamente e desprovida de 

fundamento justo e legal. Manutenção da sentença que julgou 

improcedente a pretensão inicial e condenou a parte promovente às penas 

da litigância de má-fé. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1005098-35.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019). 

Desse modo, indefiro a desistência da parte autora, pois, verifico indícios 

de litigância de má-fé, nos termos do Enunciado n. 90 do Fonaje. Ademais, 

afasto a preliminar suscitada porque considero ser despicienda a 

produção de prova pericial para o deslinde do caso em epígrafe, 

especialmente porque as assinaturas a serem contrastadas são 

semelhantes. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do 

E. do Mato Grosso, in verbis: [...] “A presunção de veracidade dos fatos 

alegados, pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência da revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo como livre convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. 

Min. Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é 

desnecessária a perícia para análise de assinatura porque visivelmente 

idêntica à constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em 

erro no contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte 

por meio de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever 

de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015) (grifo nosso). Assim, sem maiores digressões, comprova-se 

a existência de contrato entabulado, bem como, por lógico motivo, 

afasta-se a existência de fraude no presente caso. Presentes os 

pressupostos de constituição e de validade do processo, bem como as 

condições da ação, superada a preliminar suscitada, inexistindo nulidades 

a declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem 

resolvidas, passa-se à análise do mérito. Depreende-se dos autos que a 

parte autora foi negativada por ordem da ré por uma dívida no valor de R$ 

1.447,73 (mil quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e três 

centavos), como prova certidão de restrição anexa aos autos. Todavia, 

afirma peremptoriamente a parte autora que desconhece a dívida em 

questão por não ter contratado o serviço prestado pela ré, razão pela qual 

a inclusão de seu nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. A ré, ao seu turno, 

afirma que a negativação foi devida e decorre de débito oriundo de 

contrato de prestação de serviços de emissão e administração de cartão 

de crédito. Assim, havendo negativa de contratação, cabe à ré 

demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, nos 

termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Com efeito, a ré demonstra nos autos (cf. documentos anexos à 

contestação em ID nº 28136105 e ss.) a realização da contratação de 

financiamento e que utilizou o cartão contratado, porém, adimpliu as 

faturas, juntando cópia do contrato entabulado entre as partes (assinatura 
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semelhante à juntada ao petitório inicial, sublinhe-se), faturas do cartão de 

crédito, bem como há juntada de cópia de documentos pessoais. Método 

probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da 

citada relação jurídica. Assim, entendo demonstrada, sem maiores 

digressões, a existência de contrato entabulado, bem como, por lógico 

motivo, inexistente fraude no presente caso, restando apurar se no 

presente caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou não. 

Porém, à míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes 

constituído pela parte autora nesses autos[5], conclui-se que a ré agiu em 

exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. Por fim, ainda, 

analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela 

ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquela, nos termos do artigo 

80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. Nesse 

sentido, o entendimento Jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA 

DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – 

AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO 

ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ– CONFIGURAÇÃO – MULTA – MANUTENÇÃO – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se 

configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927, 

186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes 

requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é 

medida que se impõe. Configura LITIGÂNCIA de MÁ-FÉ a conduta da parte 

autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, 

induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima. (N.U 

1001353-22.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019). Ante o exposto, 

entendo que no presente caso não assiste razão à parte autora. Isto 

porque uma vez demostrada a relação jurídica, o inadimplemento 

contratual daí decorrente, e, por consequência, a inclusão de seu nome no 

cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré atuou legitimamente, não 

praticando qualquer ilícito no presente caso. 3. DISPOSITIVO: Ante o 

exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, contido na 

inicial. Ademais, opino reconhecer a litigância de má-fé da parte autora e, 

por conseguinte, opino condená-la ao pagamento de multa de 5% (cinco 

por cento), custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do 

CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[6], tal qual 

pleiteado pela ré. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 23 

de Março de 2020. LIVRADA GAETE. juíza Leiga Matrícula 40.669 Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 23 de 

Março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do 

Código de Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de 

telefonia e concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a 

inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando sua 

pretensão encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar 

algum suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto 

às faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). [6] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da 

litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de 

custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos 

artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001297-47.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CORREA DA COSTA NETO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELIRIO DOS REIS FERNANDES DE OLIVEIRA LAJE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a presente ação 

tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada 

pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. 

art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema 

citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo 

Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o 

relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a 

lide posta. 2. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 3. Em síntese, o exequente foi intimado para apresentar 

manifestação no presente processo no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito (cf. ID n.13233411). Neste 

contexto, houve intimação do exequente, entretanto o prazo determinado 

transcorreu in albis (cf. certidão em ID n.30055711). Portanto, à espécie 

se aplica o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95, que é incisivo ao dispor que: “não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”. 4. Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95, JULGO 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas 

nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 23 de Março de 

2020. LIVRADA GAETE Matricula nº 40.669 Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 23 de Março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000375-06.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELY KARINE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000375-06.2018.8.11.0055 Reclamante: MICHELY KARINE DOS SANTOS 

Reclamada: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX 

Reclamado: BANCO DO BRASIL S/A SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial de Tangará da Serra/MT. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Rejeito as preliminares quanto a ausência de documento indispensável e 

ausência de interesse de agir, as quais se confundem com o mérito. 

Passo à analise do mérito. A Reclamante alega que contratou com o 

Reclamado conta para recebimento de proventos, no entanto, foram 

cobrados indevidamente valores referentes a pacote de serviços e juros 

decorrentes de não pagamento destes de forma indevida. Desta feita, 

requer a declaração de inexistência de débitos, encerramento definitivo da 

conta e indenização por danos morais em face da conduta do Reclamado, 

a qual reputa indevida. O Reclamado, em defesa, alega que a contratação 

foi legítima e que com a abertura de conta a Reclamante estava ciente que 

seria cobrado pacote de serviços, inexistindo motivo para se falar em ato 

ilícito capaz de ensejar reparação de qualquer ordem. Analisado o 

processo e documentos a ele acostados verifica-se que o Reclamado não 

se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de comprovar a 

origem da contratação do pacote de serviços, não apresentando qualquer 

documento assinado pela Reclamante a corroborar com a alegação. Aliás, 

em análise aos documentos apresentados pelo próprio Reclamado, em 

especial documento “Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviço” 

constante no ID. 17058750, na cláusula “V – Pacote de Serviços” consta 

claramente “SEM ADESÃO AO PACOTE DE SERVIÇOS”, corroborando com 

a alegação da Reclamante. Logo, resta demonstrada a falha na prestação 

de serviço por parte do Reclamado ao cobrar indevidamente por serviços 

não contratados, torna cabível a desconstituição do débito. Do mesmo 

modo, merece procedência o pedido de condenação do Reclamado por 

danos morais, porquanto restou comprovada sua falha na prestação de 

serviço ao realizar transações não autorizadas na conta corrente da 

Reclamante, ensejando diversas cobranças, inclusive por empresa 

terceirizada, fato este não impugnado pelo Reclamado. Corroborando: 

Recurso Inominado nº.: 0014546-50.2018.811.0001 – LT - PROJUDI 

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente(s): BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Recorrido(s): VAGNER MARCO FIDELIS Juíza 

Relatora: Dra. Patrícia Ceni Data do Julgamento: 02/07/2019 E M E N T A 

RECURSO INOMINADO – INEXISTÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA 

REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – FRAUDE BANCÁRIA – 

COBRANÇA INDEVIDA –DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA – PLEITO DE 

REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO 

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 2.930,00 (dois mil, novecentos e 

trinta reais) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 

14546-50.2018.8.11.0001, 145465020188110001/2019, PATRICIA CENI, 

Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 

03/07/2019). Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e 

no mérito pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: DECLARAR a 

inexistência dos débitos discutidos na presente demanda relativos a 

pacote de serviço não contratado. DETERMINAR o cancelamento definitivo 

da conta bancária, devendo o valor constante na conta poupança ser 

depositado em juízo, sob pena de aplicação de multa. CONDENAR o 

Reclamado a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros de 1% 

a.m. a partir da citação. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, 

a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002459-77.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LIZANDRA FLAVIA MALAQUIAS SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT13188-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY SOARES MARTINS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON MELLO ROBERTO OAB - MT8095-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1002459-77.2018.8.11.0055 Reclamante: LIZANDRA FLAVIA MALAQUIAS 

SANTIAGO Reclamado: WANDERLEY SOARES MARTINS SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Cabível o julgamento antecipado da 
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ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Rejeito também a preliminar de 

inépcia da inicial, uma vez que ausente qualquer vício capaz de ensejar o 

acolhimento, em observância ao disposto no parágrafo único do art. 330 

do CPC. Rejeito o pleito no que tange ao litisconsórcio passivo necessário, 

pelo que não se trata de dita hipótese, sendo indispensável a causa 

debendi na respectiva demanda, nos termos da Lei 7.357/1985. Passo ao 

exame do mérito. A Reclamante alega na petição inicial que é credora do 

Reclamado do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), decorrente do cheque 

nº 0001559, ag. 1249, c/c 010691-7. O Reclamado, em defesa, afirma que 

adquiriu um trator da mãe da Reclamante e constatou que haviam vícios, 

dispensando para o conserto o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil 

reais), pugnando pela restituição do valor e compensação em relação ao 

cheque. Analisado o processo e os documentos a ele acostados tenho 

que trata-se de ação de locupletamento, na qual o próprio título/cheque 

demonstra o fato constitutivo do direito da Autora, pelo que, diversamente 

da ação de cobrança, não é necessária a demonstração do negócio 

gerador do crédito. O cheque é um título de crédito dotado de autonomia 

cambial e abstração, circulável, não só por endosso, mas também por 

mera tradição, sendo inoponíveis as exceções pessoais que o emitente 

tenha frente ao credor originário. No caso em tela incide o princípio da 

abstração, pelo qual o título de crédito se desvincula do negócio jurídico 

que lhe deu origem, e, consequentemente, as questões relativas ao 

negócio jurídico subjacente não têm condão de afetar o cumprimento da 

obrigação do título de crédito, suporte fático sustentado por se tratar de 

ação de locupletamento, em face ao disposto no artigo 61 da Lei 7.357/85, 

a qual difere da ação de cobrança (erro material que se evidencia), que se 

dá após o prazo prescricional de dois anos posterior ao prazo da ação 

executiva (seis meses). Desta feita, denota-se que a demanda foi 

proposta dentro do prazo de 2 (dois) anos previsto no artigo 61 da Lei 

7.357/1985, pelo que é dispensável a análise da causa debendi, tendo o 

portador direito de cobrar, não cabendo a discussão quanto ao negócio 

jurídico que deu origem ao título, conforme buscou o Reclamado. 

Corroborando: Ementa: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E 

CAMBIÁRIO. OBRIGACIONAL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. COMPRA E 

VENDA. MADEIRA. CHEQUE EM FAVOR DE TERCEIRO. ENDOSSO. 

CIRCULAÇÃO DE CÁRTULA. ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO E DO 

PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. INOPONOBILIDADE DAS EXCEÇÕES 

FUNDADAS EM RELAÇÕES PESSOAIS. DESVINCULAÇÃO DO NEGÓCIO 

JURÍDICO SUBJACENTE. COBRANÇA DEVIDA. PROVA ORAL CAPAZ DE 

SUPRIR AS ALEGAÇÕES ANTAGÔNICAS DAS PARTES. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 

(Recurso Cível, Nº 71007502958, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 27-09-2018). Sendo 

assim, tenho que o Reclamado não se desincumbiu do ônus probatório que 

lhe competia (art. 373, II do CPC), de comprovar que houve o pagamento 

do cheque mencionado. A situação quanto ao contrato firmado com 

terceiro deve ser proposta em ação própria face a terceira pessoa. No 

mais, não merece acolhimento o pedido contraposto, pelas razões acima 

expostas. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PROCEDENCIA DA AÇÃO e o faço para: 

CONDENAR a Reclamada a pagar à Reclamante o valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), valor este que deverá ser corrigido pelo INPC/IBGE a contar 

do respectivo vencimento do título e acrescido de juros de mora a partir da 

data da citação. IMPROCEDENTE o pedido contraposto. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000240-57.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL ANTONIO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO OAB - MT23399/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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000240-57.2019.8.11.0055 Reclamante: MICHEL ANTONIO PINHEIRO 

Reclamado: BANCO DO BRASIL S/A SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial de Tangará da Serra/MT. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Rejeito a preliminar quanto a ausência de documento indispensável, pelo 

que se trata de uma preliminar genérica, a qual nem mesmo menciona qual 

seria o documento ausente. Passo à analise do mérito. O Reclamante 

alega que em viagem depositou dois cheques em sua conta, no entanto, 

estes não foram compensados, e ao buscar a agência verificou que foi 

devolvido pelo motivo 33, qual seja, ausência de endosso, estando os 

cheques nominais à empresa do Reclamante. Argumenta que pleiteou que 

os cheques fossem encaminhados para agência nesta cidade, o que foi 

negado, levando a propositura da presente demanda. Em sede de defesa 

o Reclamado argumenta que em relação ao envio dos documentos que 

não foram depositados para a agência do cliente, informa que este trânsito 

entre agências não é um procedimento previsto (uma vez que não ocorreu 

o depósito na conta do cliente), face ao risco de quebra de sigilo 

existente, estando desde então os documentos disponíveis para retirada 

na agência de realização de depósito. Analisado o processo e 

documentos a ele acostados verifica-se que o Reclamado não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de comprovar a 

legalidade quanto à negativa de encaminhamento do cheque para agência 

do domicílio do Reclamante. O Reclamante anexa aos autos o comprovante 

do depósito dos cheques informados na inicial (Id 18125126), o 

comprovante da devolução pelo motivo 33 (Id 18125129) e a negativa do 

Reclamado em proceder a entrega dos cheques na agência do domicílio do 

Reclamante (CD-ROM). A postura do banco Reclamado, no entanto, está 

em desacordo com o que estabelece o parágrafo único, do artigo 42, da 

Circular nº 3.535, do Banco Central, que permite a devolução do cheque 

em outra dependência, diversa da de relacionamento do cliente, quando há 

acordo, ou seja, quando há anuência do próprio cliente. No mais, 

verifica-se que há excesso de cautela aonde não deveria, pelo que os 

cheques estão nominais à empresa do Reclamante. Logo, resta 

demonstrada a falha na prestação de serviço por parte do Reclamado. Do 

mesmo modo, merece procedência o pedido de condenação do Reclamado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 479 de 530



por danos morais, porquanto restou comprovada sua falha na prestação 

de serviço gerou transtornos que transcendem a esfera do mero 

aborrecimento, pelo que houve negativa de resolução administrativa, 

gerando perda de tempo útil, além de se ver privado de dispor dos valores 

oriundos dos cheques, fato este não impugnado pelo Reclamado. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos para: CONDENAR o Reclamado 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 

desta decisão e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação. 

MANTENHO a liminar deferida no ID. 1836670. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010259-71.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT16509-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO ROBERTO VIEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIANE CAROLINA VIEIRA OAB - MT24838/O (ADVOGADO(A))

CELSO ROBERTO VIEIRA OAB - MT0012983A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

8010259-71.2017.8.11.0055 EMBARGANTE: CELSO ROBERTO VIEIRA 

EMBARGADO: FRANCISCO FERREIRA DE ARAÚJO SENTENÇA Inicialmente 

é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. O Embargante opôs IMPUGNAÇÃO 

A PENHORA – ID. 16723059, ao argumento de que a penhora no rosto dos 

a u t o s  6 4 5 3 - 0 4 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 5 5  –  C ó d i g o  2 1 5 5 3 8  e 

19061-05.2014.811.0055 – Código 177003, em trâmites pela Terceira Vara 

Cível desta Comarca é indevida, pelo que houve substabelecimento sem 

reserva de poderes em data anterior à penhora, bem como que trata-se de 

honorários advocatícios, impenhoráveis nos termos do artigo 833, IV, § 2º 

do CPC. De início, cumpre destacar que o Executado alega que foram 

substabelecidos os poderes nos processos sem reservas, antes da 

penhora no rosto dos autos, no entanto, nada prova nesse sentido, motivo 

pelo qual não há como acolher as alegações constantes na impugnação 

quanto a dito fato. No mais, dispõe o art. 832 c/c art. 833, IV do CPC que 

os honorários advocatícios são verba impenhorável, no entanto, em que 

pese dito caráter, cumpre salientar que tal condição é excepcionada em 

determinadas circunstâncias como ocorre nos casos em que os 

honorários advocatícios recebidos ultrapassam os valores que seriam 

considerados razoáveis para sustento próprio e de sua família, o que não 

restou demonstrado no caso em tela. Ademais, o princípio da menor 

onerosidade do devedor, tem de estar em equilíbrio com a satisfação do 

credor, sendo indevida sua aplicação de forma abstrata e presumida e, no 

presente caso, não há notícias de outros bens em nome do devedor 

passíveis de penhora. Ante o exposto, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

EMBARGOS, a fim de reconhecer a possibilidade da penhora no rosto dos 

autos deferida no ID. 16046303. Sem custas e honorários advocatícios, 

face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. 

Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, intime-se o exequente para manifestação. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Angelo Judai Junior 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002174-50.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON DIAS REGO (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1002174-50.2019.8.11.0055. REQUERENTE: ILSON DIAS REGO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta ILSON DIAS REGO em desfavor de BANCO 

BRADESCO S/A. Deixo de relatar os fatos, nos termos do artigo 38, da Lei 

n. 9.099/1995. No caso sub judice, por se tratar de um processo que 

tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da 

simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examina as 

preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta 

circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. Fundamento e 

Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é matéria exclusivamente de 

direito, razão que dispensa a produção de provas em audiência e, enseja 

o julgamento antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código 

de Processo Civil. O autor requer a inversão do ônus. O artigo 6º, do 

Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 
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concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessário a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, verifico que a hipossuficiência do demandante em 

relação ao requerido, sendo imprescindível a inversão para possibilitar a 

igualdade entre as partes. Ademais, é inviável exigir a prova ao autor, já 

que nega a existência de débitos com o requerido. Portanto, resta evidente 

que o caso se trata de produção de prova negativa, sendo necessária a 

inversão do ônus da prova. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - 

INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA 

COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, 

INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - FIXAÇÃO DO 

RESSARCIMENTO EM QUANTIA ADEQUADA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu 

comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). 

Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse 

demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão 

restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo 

presumido o dano moral daí decorrente, dispensando, portanto, a 

produção de prova. A indenização fixada em valor razoável e 

proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar 

enriquecimento ilícito, não comporta alteração. Mantém-se os honorários 

advocatícios que cumprem a função de remunerar com justiça o 

profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito. Ao julgar o Recurso, 

o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente definida, levando em 

conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (Ap 

17072/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 

06/04/2018).(Grifei) Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova. Ressalto que o deferimento do pedido de inversão do ônus da 

prova não impede o conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, 

uma vez que este juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas 

trazidas pelas partes, que se mostram suficientes para o julgamento do 

processo na fase em que se encontra. Ademais, como mencionado, resta 

evidente a imprescindibilidade de inversão por se tratar de prova negativa, 

sendo ônus do requerido demonstrar a regularidade da dívida e da 

inclusão do nome do autor no rol de inadimplentes. Passo a apreciar o 

mérito da demanda. A parte Autora, em síntese, sustenta que a 

negativação inserida em seu nome pela Reclamada nos órgãos de 

proteção ao crédito é indevida, desconhecendo a origem do débito nos 

valores de R$ 256,45 (duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e 

cinco centavos). A parte Reclamada, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera 

jurídica da parte autora, pois as telas por ela colacionadas demonstram 

que o débito negativado provém da utilização o limite de cheque especial 

de titularidade da Reclamante. A Reclamada trouxe aos autos telas 

sistêmicas que informam diversos pagamentos realizados para aquela 

conta, bem como histórico de utilização de transações realizadas pelo 

requerente. Ora, se houve pagamento, é porque houve contrato. Há, 

também, o registro de inadimplência da Reclamante, cuja soma das faturas 

corresponde ao valor negativado. Todos esses elementos demonstram a 

relação contratual entre as partes, bem como os débitos da parte 

Reclamante. Não se pode negar, que nos tempos atuais, de call center, 

informática, tecnologia, muitos contratos são pactuados eletronicamente, 

sem a presença física das partes. Negar isso é tapar os olhos à 

modernidade. O Direito tem que evoluir. Em que pese a majoritária 

jurisprudência não aceitar a prova unilateral via "print" na tela do 

computador, sem a assinatura do Reclamante, o fato é que, no caso em 

concreto, demonstrou-se que a parte Reclamante chegou a pagar faturas. 

Se pagou, é porque mantinha e manteve a relação contratual com a 

Reclamada. Nesse sentido: RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE 

CONSUMO - AÇÃO DECLATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO 

VALOR DE R$ 346,42 (trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois 

centavos) - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – HISTÓRICO DE 

PAGAMENTOS – DÉBITO DEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

LITIGANCIA DE MÁ-FÉ - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. Em análise dos autos, nota-se que a parte 

Autora nega a relação jurídica com a Ré, logo, desconhece o débito que 

ensejou sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 

346,42 (trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos). 

Contudo, em análise dos autos, a Reclamada apresenta um farto histórico 

de utilização e pagamento de faturas de cartão de crédito, em nome do 

autor, situação que afasta a alegada fraude, bem como o endereço 

constante nas faturas é exatamente o mesmo que o informado na inicial. 

Assim, resta configurada a existência da relação jurídica entre as partes, 

razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe, afastando 

o dano moral fixado pelo juízo de piso e julgando improcedentes os 

pedidos constantes na exordial. 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. Litigância de má-fé mantida e que 

não pode ser afastada, apenas porque a parte é beneficiária da 

gratuidade de justiça, já que se trata de aplicação de penalidade à parte 

que alterou a verdade em Juízo. Manutenção da sentença de 

improcedência pelos seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e 

improvido. (PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado 

em 23/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018). Portanto, forçoso 

reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Com relação à litigância de má-fé, 

entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do 

livre exercício do direito constitucional de ação. Isto posto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial 

extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem condenação nas custas 

e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995. Transitada em 

julgado certifique-se e intimem-se. Após, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. JÉSSICA DA 

SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga Matrícula nº. 42191 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002216-02.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILLIARD SOARES DAMACENA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1002216-02.2019.8.11.0055. REQUERENTE: LEITE & ARTERO LTDA - ME 

REQUERIDO: GILLIARD SOARES DAMACENA VISTOS etc. 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 
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ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que a parte ré não se não se fez presente à 

audiência de conciliação realizada na data de 02.03.2020, às 14h45m, 

apesar de devidamente citado para tanto. Neste contexto, conforme 

disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do Juiz”. Consigno que o comparecimento 

em audiência de conciliação é um ônus processual da parte, sendo sua 

presença obrigatória, nos termos do Enunciado n. 20 do FONAJE. Posto 

isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da parte ré. A revelia 

é ato processual que produz vários efeitos, entre eles a presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, presumem-se 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do julgador. É dizer, a revelia não implica em 

procedência automática do pedido inicial. Todavia, não tendo a ré 

contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido em 

audiência, e havendo verossimilhança das alegações da autora, reputo no 

presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 

344 do CPC. Pois bem. Em síntese, o presente processo visa o 

recebimento do valor de R$ 2. 963, 80 (dois mil novecentos e sessenta e 

três reais e oitenta centavos) decorrente de compras realizadas pela 

requerida representadas pelas duplicatas mencionados na inicial. Com 

efeito, a presunção de veracidade decorrente da não apresentação de 

defesa por parte da ré, somada aos documentos constantes dos autos, 

implicam na procedência do pedido, pelo que é a parte autora credora da 

parte ré, impondo-se o pagamento por parte desta, sob pena de 

enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 

Ademais no que diz respeito ao pedido de ressarcimento do equivalente a 

30% do valor da causa a título de honorários este não é pertinente nesta 

fase, bem como que nas causas de valor até 20 (vinte) salários mínimos 

não é obrigatória o acompanhamento de advogado. 3. DISPOSITIVO: ANTE 

O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, opino JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial 

para condenar o réu ao pagamento de R$ 2. 963, 80 (dois mil novecentos 

e sessenta e três reais e oitenta centavos), decorrente da contratação 

dos serviços educacionais de qualificação e, que deverá ser acrescido de 

juros de mora (simples) ao mês a partir da citação e correção monetária 

pelo INPC a incidir da data do vencimento da obrigação inadimplida. Sem 

custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o presente projeto de sentença à 

apreciação do MM. Juiz de Direito. JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO 

J u í z a  L e i g a  M a t r í c u l a  n º .  4 2 1 9 1  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001577-81.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

INVIOLAVEL TANGARA SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0004045A (ADVOGADO(A))

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS OAB - MT0007072A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DA SILVA PRESTACAO DE SERVICO EM SEGURANCA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001577-81.2019.8.11.0055. REQUERENTE: INVIOLAVEL TANGARA 

SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA - EPP REQUERIDO: ADEMIR DA 

SILVA PRESTACAO DE SERVICO EM SEGURANCA - ME VISTOS etc. 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que a parte ré não se não se fez presente à 

audiência de conciliação realizada na data de 03.03.2020, às 08h45m, 

apesar de devidamente citado para tanto. Neste contexto, conforme 

disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do Juiz”. Consigno que o comparecimento 

em audiência de conciliação é um ônus processual da parte, sendo sua 

presença obrigatória, nos termos do Enunciado n. 20 do FONAJE. Posto 

isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da parte ré. A revelia 

é ato processual que produz vários efeitos, entre eles a presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, presumem-se 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do julgador. É dizer, a revelia não implica em 

procedência automática do pedido inicial. Todavia, não tendo a ré 

contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido em 
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audiência, e havendo verossimilhança das alegações da autora, reputo no 

presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 

344 do CPC. Pois bem. Em síntese, o presente processo visa o 

recebimento do valor de R$ 3.141,67 (três mil cento e quarenta e um reais 

e sessenta e sete centavos) decorrente de compras realizadas pela 

requerida representadas pelas duplicatas mencionados na inicial. Com 

efeito, a presunção de veracidade decorrente da não apresentação de 

defesa por parte da ré, somada aos documentos constantes dos autos, 

implicam na procedência do pedido, pelo que é a parte autora credora da 

parte ré, impondo-se o pagamento por parte desta, sob pena de 

enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 3. 

DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, opino JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO 

contido na inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 3.141,67 (três 

mil cento e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos), decorrente 

da contratação dos serviços educacionais de qualificação e, que deverá 

ser acrescido de juros de mora (simples) ao mês a partir da citação e 

correção monetária pelo INPC a incidir da data do vencimento da obrigação 

inadimplida. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o presente projeto de 

sentença à apreciação do MM. Juiz de Direito. JÉSSICA DA SILVA JESUS 

C A E T A N O  J u í z a  L e i g a  M a t r í c u l a  n º .  4 2 1 9 1  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001373-37.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BELEZA COSMETICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARA CRISTINA SOUZA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001373-37.2019.8.11.0055. REQUERENTE: BELEZA COSMETICOS LTDA - 

EPP REQUERIDO: LARA CRISTINA SOUZA ROCHA VISTOS etc. 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que a parte ré não se não se fez presente à 

audiência de conciliação realizada na data de 05.03.2020, às 08h30m, 

apesar de devidamente citado para tanto. Neste contexto, conforme 

disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do Juiz”. Consigno que o comparecimento 

em audiência de conciliação é um ônus processual da parte, sendo sua 

presença obrigatória, nos termos do Enunciado n. 20 do FONAJE. Posto 

isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da parte ré. A revelia 

é ato processual que produz vários efeitos, entre eles a presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, presumem-se 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do julgador. É dizer, a revelia não implica em 

procedência automática do pedido inicial. Todavia, não tendo a ré 

contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido em 

audiência, e havendo verossimilhança das alegações da autora, reputo no 

presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 

344 do CPC. Pois bem. Em síntese, o presente processo visa o 

recebimento do valor de R$ 91,35 (noventa e um reais e trinta e cinco 

centavos) decorrente de compras realizadas pela requerida 

representadas pelas duplicatas mencionados na inicial. Com efeito, a 

presunção de veracidade decorrente da não apresentação de defesa por 

parte da ré, somada aos documentos constantes dos autos, implicam na 

procedência do pedido, pelo que é a parte autora credora da parte ré, 

impondo-se o pagamento por parte desta, sob pena de enriquecimento 

sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 3. DISPOSITIVO: 

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, opino JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial 

para condenar o réu ao pagamento de R$ 91,35 (noventa e um reais e 

trinta e cinco centavos), decorrente da contratação dos serviços 

educacionais de qualificação e, que deverá ser acrescido de juros de 

mora (simples) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC 

a incidir da data do vencimento da obrigação inadimplida. Sem custas 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submete-se o presente projeto de sentença à apreciação 

do MM. Juiz de Direito. JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga 

M a t r í c u l a  n º .  4 2 1 9 1  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 
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de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-77.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000368-77.2019.8.11.0055 Reclamante: JOICE SOARES DOS SANTOS 

Reclamada: IUNI EDUCACIONAL S/A – UNIC TANGARÁ SUL LTDA 

SENTENÇA Relatório dispensando, conforme autoriza o art. 38, caput, da 

Lei nº 9.099/95. Inicialmente é importante explanar que a presente ação 

tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada 

pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. 

art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema 

citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo 

Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Cabível o julgamento antecipado da 

ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Inexistindo preliminares, passo a 

decidir o mérito da reclamação. A Reclamante alega na petição inicial que é 

habilitada no Programa do Fies com subsidio estudantil de 50% (cinquenta 

por cento) e Educa Mais (50%) financiados para o curso de Direito. 

Argumenta que finalizou o curso em 2017, no entanto, restaram matérias a 

serem cursadas, pugnando pela extensão do financiamento, sendo 

liberado crédito, cursando matérias em 2018, no entanto, ao iniciar o 

semestre 2019 não consegue acessar portal ou participar das atividades, 

inexistindo informação quanto ao crédito que havia sido disponibilizado. A 

Reclamada contestou argumentando que a Reclamante possui a bolsa 

50% do programa FIES e 50% do Educa Mais, no entanto, somente houve 

extensão da bolsa do FIES, inexistindo extensão da Bolsa do Programa 

Educa Mais, pelo que o crédito foi utilizado para quitar os semestres 

2018/1 e 2018/2, inexistindo outros créditos. A Reclamante não 

apresentou impugnação, mesmo devidamente intimada. Compulsando os 

autos, verifica-se que razão assiste à Reclamada. Denota-se que a 

Reclamante apresentou nos autos documentos referentes a renovação 

dos programas Educa Mais e FIES para o ano de 2018, inexistindo 

demonstração de que tenha sido renovada para o semestre 2019/1. No 

mais, afirma que a grade foi montada manualmente, no entanto, não 

apresentou provas nesse sentido. Assim, tenho que não restou 

demonstrado que havia cobertura do FIES e Educa Mais, motivo pelo qual 

não há como acolher os pedidos formulados pela Reclamante. 

Corroborando: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO. REPROVAÇÃO EM DISCIPLINA. ALUNO QUE DEIXA DE 

COMUNICAR AO AGENTE FINANCEIRO. COBRANÇA DOS VALORES. 

DEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERBIÇOS NÃO COMPROVADO. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso 

conhecido e desprovido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, 

por unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso 

interposto, nos exatos termos deste voto. (TJ PR 1ª Turma Recursal – 

0029593-26.2014.8.16.0014/0 – Londrina – Relatora: Fernanda de 

Quadros Jorgensen Geronasso – J: 11/09/2015). Por fim, acolho o pedido 

contraposto formulado pela Reclamada, limitada ao valor discutido na 

presente demanda. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo 

Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pela Reclamante na petição inicial. REVOGO A LIMINAR 

CONCEDIDA NO ID. 18752443. Sem custas e honorários advocatícios de 

acordo com os arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001081-86.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR PRESTES WENDELER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001081-86.2018.8.11.0055. REQUERENTE: LEITE & ARTERO LTDA - ME 

REQUERIDO: VALDIR PRESTES WENDELER VISTOS etc. 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que a parte ré não se não se fez presente à 

audiência de conciliação realizada na data de 02.03.2020, às 14h15m, 

apesar de devidamente citado para tanto. Neste contexto, conforme 
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disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do Juiz”. Consigno que o comparecimento 

em audiência de conciliação é um ônus processual da parte, sendo sua 

presença obrigatória, nos termos do Enunciado n. 20 do FONAJE. Posto 

isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da parte ré. A revelia 

é ato processual que produz vários efeitos, entre eles a presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, presumem-se 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do julgador. É dizer, a revelia não implica em 

procedência automática do pedido inicial. Todavia, não tendo a ré 

contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido em 

audiência, e havendo verossimilhança das alegações da autora, reputo no 

presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 

344 do CPC. Pois bem. Em síntese, o presente processo visa o 

recebimento do valor de R$ 146,00 (cento e quarenta e seis reais) 

decorrente de compras realizadas pela requerida representadas pelas 

duplicatas mencionados na inicial. Com efeito, a presunção de veracidade 

decorrente da não apresentação de defesa por parte da ré, somada aos 

documentos constantes dos autos, implicam na procedência do pedido, 

pelo que é a parte autora credora da parte ré, impondo-se o pagamento 

por parte desta, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado 

pelo ordenamento jurídico. 3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino 

JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial para condenar o réu ao 

pagamento de R$ 146,00 (cento e quarenta e seis reais), decorrente da 

contratação dos serviços educacionais de qualificação e, que deverá ser 

acrescido de juros de mora (simples) ao mês a partir da citação e 

correção monetária pelo INPC a incidir da data do vencimento da obrigação 

inadimplida. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o presente projeto de 

sentença à apreciação do MM. Juiz de Direito. JÉSSICA DA SILVA JESUS 

C A E T A N O  J u í z a  L e i g a  M a t r í c u l a  n º .  4 2 1 9 1  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001012-20.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE MARIA BEZERRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001012-20.2019.8.11.0055 Reclamante: TATIANE MARIA BEZERRA 

GOMES Reclamado: BANCO BRADESCO SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Cabível o julgamento antecipado da 

ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Rejeito a preliminar de ausência 

de interesse de agir, eis que não é obrigatória discussão administrativa. 

Rejeito ainda a prejudicial de prescrição suscitada pelo Reclamado, eis que 

o prazo prescricional para fins de ação de indenização por danos morais 

por inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito passa a fluir a 

partir da exclusão da restrição e não da data da inclusão, sendo certo que 

enquanto durar o apontamento restará caracterizado o ilícito. Passo ao 

exame do mérito. Pleiteia a Reclamante indenização por danos morais em 

razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito 

promovido pela Reclamada, argumentando que não firmou contrato cm o 

Reclamado. 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. In casu, a autora alega que seu nome foi incluído 

indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela instituição 

Reclamada por débitos de R$ 329,82 (trezentos e vinte e nove reais e 

oitenta e dois centavos) e R$ 520,98 (quinhentos e vinte reais e noventa e 

oito centavos), comprovados por meio de extrato do SPC/Serasa (evento 

01), o qual alega desconhecer. O Reclamado, em contestação, alega que 

houve a contratação de serviços de cartão de crédito pela Reclamante, 

dos quais decorreu o débito inadimplido e apontado, inexistindo dever de 

indenizar. Analisado o processo e documentos a ele acostados 

verifica-se que o Reclamado 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, não fazendo prova da 

contratação. Cumpre ressaltar que a apresentação de tela sistêmica dos 

seus computadores não é hábil a comprovar as suas alegações, por se 

tratar de prova única e produzida unilateralmente. 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 por esta, deve o débito discutido nos autos 

ser declarado ilegal. Do mesmo modo, merece procedência o pedido de 

condenação do Reclamado por danos morais, porquanto restou 

comprovada sua falha na prestação de serviço ao inserir o nome da 

autora nos órgãos de proteção ao crédito por débito não comprovado. Por 

último, inobstante a existência de outras restrições em nome da 

Reclamante, conforme faz prova o extrato apresentado por esta, impende 

ressaltar que estas se deram em data posterior à discutida nos autos, não 

podendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ, fazendo jus à indenização por 

dano moral. Entretanto, as restrições posteriores devem ser consideradas 

para fins de arbitramento de condenação, conforme entendimento 

jurisprudencial: "RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇAO POR DANOS 

MORAIS. INCLUSAO DE NOME EM ÓRGAOS DE PROTEÇAO AO CRÉDITO. 

DÍVIDA PAGA. DANO MORAL. CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA Nº 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. MANTIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 

ARBITRAMENTO. 1. A inscrição em órgão de restrição ao crédito por 

dívida já paga caracteriza ato ilícito da instituição financeira. 2. Para que 

não seja devida indenização por danos morais, a exigência da Súmula nº 

385 é que a inscrição regular seja preexistente ou concomitante a 

inscrição questionada. Se a inscrição irregular for anterior às demais 

inscrições, inaplicável o enunciado do Superior Tribunal de Justiça. 3. A 

inscrição posterior pode ser considerada para fins de arbitramento da 

indenização, pois demonstra a contumaz inadimplência do autor. 4. O 
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termo inicial dos juros de mora da indenização por danos morais é a data 

da fixação do valor. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR 10ª 

C.Cível, AC 882.666-6, Des. Rel. Nilson Mizuta, Julg. 28.06.2012 Dt. Pub. 

01.08.2012, Dj 917)”. Ante o exposto, despiciendas considerações outras, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos para: 1 – DECLARAR a inexistência dos 

débitos discutidos nos presentes autos; 2 – CONDENAR o Reclamado a 

indenizar a autora pelos danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta 

decisão e acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso. 

MANTENHO A LIMINAR DEFERIDA NO ID. 20956846. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao 

reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. P. I. C. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. 

Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Angelo Judai Junior Juiz de Direito 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.
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Processo Número: 1000023-82.2017.8.11.0055
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Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Autos n. 

1000023-82.2017.8.11.0055 Autor (a): EDIMILSON JUNIOR GONÇALVES 

Ré (s): BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A PROJETO DE SENTENÇA 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Ademais, presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, e inexistindo preliminares a 

tratar, nulidades a declarar, inexistindo irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: Em síntese, o autor narra que a parte ré o incluiu no cadastro de 

inadimplentes de forma indevida, pelo que teria sido correntista da 

Reclamada e possuía empréstimo, o qual foi devidamente quitado. 

Argumenta que possuía um crédito de divisão de lucros entre os 

associados, sendo informado pelo gerente que esse crédito quitaria o 

valor devido. Por tal razão, afirma que a inclusão no cadastro de 

inadimplentes se mostra indevida e ocasionou-lhe danos de ordem moral. 

A Reclamada afirma que o Reclamante restou em débito através de 

utilização do limite do cheque especial, da qual decorreu a inserção dos 

dados do Reclamante em órgãos de proteção ao crédito. Por fim, classifica 

os fatos narrados como mero aborrecimento impassíveis de ocasionar 

danos morais. Diante da afirmação autoral de que a inscrição é indevida, 

cabe às rés demonstrar a regularidade da dívida constituída e mantida em 

nome da parte autora, nos termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a 

produção de prova negativa. Analisando o acima narrado, bem como a 

prova produzida nos autos e a distribuição do ônus probatório in casu, 

resta controversa a licitude da inscrição e as consequências daí 

advindas. Neste cotejo, reputo assistir razão à parte autora. Denota-se 

que o extrato apresentado pela Reclamada (ID. 21326045) para comprovar 

o débito existente, demonstra exatamente o contrário, que não há débitos 

em aberto. Consta do extrato débito de R$ 554,77 até a data de 

04/08/2014, sendo que consta da mesma data um crédito na conta dos 

valores de R$ 362,21 e R$ 202,36, logo em seguida constando como 

“Saldo atual: 0,00”. Desta feita, não restou demonstrada a legalidade da 

cobrança, restando configurado o dever de indenizar. Considerando ser a 

parte ré responsável pela negativação, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança, 

necessário é que os danos decorrentes desta omissão sejam 

devidamente reparados. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, 

dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Neste 

sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. REEXAME DE 

PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta eg. Corte 

pacificou o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do 

nome do consumidor em cadastro negativo de crédito configura, por si só, 

dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais. 2. No 

caso, o eg. Tribunal de origem concluiu que o nome do autor foi mantido 

indevidamente no cadastro de inadimplentes. Rever essa conclusão 

demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, a atrair o óbice da 

Súmula 7/STJ.3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 

838.709/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

17/03/2016, DJe 13/04/2016) (grifos inexistentes no original). Logo, 

comprovada que a 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. 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 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. No 

que toca ao dano material pleiteado, consistente na devolução dobrada 

dos valores cobrados indevidamente pela parte ré, entendo, com fulcro na 

posição do Superior Tribunal de Justiça, que os requisitos para aplicação 

do instituto estão preenchidos in casu: o engano na cobrança indevida 

não foi justificado, ao contrário, há prova de conhecimento da falha 
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operacional pela empresa ré – portanto, há má-fé na cobrança reiterada 

(requisito subjetivo), bem como houve cobrança indevida e pagamento 

pelo consumidor (requisitos objetivos). Assim, procedente é o pedido de 

indenização por danos materiais, devendo a ré restituir os valores pagos 

indevidamente pelo autor, de forma dobrada, corrigidos monetariamente 

desde o desembolso. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento 

no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, opino por JULGAR 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para: a) Declarar a 

inexistência de débito inscrito no cadastro de inadimplentes em nome do 

autor; b) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) ao autor, a título de danos morais, com juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data da inscrição indevida 

(Súmula 54 – STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do 

arbitramento (Súmula 362 – STJ). Intime-se a Reclamada para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceda a exclusão do nome do Reclamante do 

cadastro negativo, apenas no que se refere ao débito discutido nestes 

autos, sob pena de aplicação de multa. Extingue-se o feito com julgamento 

de mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Amanda Noleto Rocha do 

Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000967-16.2019.8.11.0055 Reclamante: DENILZA ARAGÃO Reclamado: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S/A SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial de Tangará da Serra/MT. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Rejeito a preliminar de ausência de documento essencial, pelo que não 

restou demonstrada qualquer inconsistência no documento apresentado 

pela Reclamante. Rejeito ainda a prejudicial de prescrição suscitada pelo 

Reclamado, eis que o prazo prescricional para fins de ação de 

indenização por danos morais por inclusão indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito passa a fluir a partir da exclusão da restrição e não 

da data da inclusão, sendo certo que enquanto durar o apontamento 

restará caracterizado o ilícito. Passo ao exame do mérito. Pleiteia a 

Reclamante indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito, argumentando que não firmou 

contrato com o Reclamado. 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. In casu, a autora alega que seu nome 

foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela 

instituição Reclamada por débitos de R$ 1.183,21 (um mil, cento e oitenta e 

três reais e vinte e um centavos), comprovados por meio de extrato do 

SPC/Serasa (evento 01), o qual alega desconhecer. O Reclamado, em 

contestação, alega que houve a contratação de serviços de cartão de 

crédito pela Reclamante, dos quais decorreu o débito inadimplido e 

apontado, inexistindo dever de indenizar. Analisado o processo e 

documentos a ele acostados verifica-se que o Reclamado 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, não fazendo prova da contratação. Cumpre ressaltar 

que a apresentação de tela sistêmica dos seus computadores não é hábil 

a comprovar as suas alegações, por se tratar de prova única e produzida 

unilateralmente. 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 por esta, deve o débito discutido nos autos ser declarado ilegal. 

Por outro lado, não vejo como acolher o pedido de indenização por dano 

moral pleiteado pela Reclamante, uma vez constatada a existência de 

débitos anteriores ao discutido na presente ação. Assim, embora 

demonstrada a conduta ilícita por parte da Reclamada ao negativar o nome 

da Reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir registro anterior em 

cadastro de inadimplente aponta a inexistência de abalo de crédito, do que 

se conclui que não tenha tido prejuízo decorrente da conduta ilícita da 

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”. Corroborando: Ementa: 

Apelação Cível. Responsabilidade Civil. Inscrição indevida no cadastro de 

inadimplentes. Notificação prévia. Exigência do artigo 43, §2°, do Código de 

Defesa do Consumidor. Inobservância. Ilicitude da anotação referente tão 

somente a um débito. Sentença reformada no que tange a possibilidade de 

cancelamento do registro. Demonstrado o interesse de agir da parte 

autora. Dano Moral. Inocorrência. Devedor Contumaz. Aplicação da 

Súmula 385 do STJ. À UNANIMIDADE, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO 

APELO.(Apelação Cível, Nº 70083214502, Sexta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em: 

20-02-2020). Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos para: 1 – DECLARAR a inexistência dos 

débitos discutidos nos presentes autos; 2 – IMPROCEDENTE o pleito de 

indenização por danos morais. MANTENHO A LIMINAR DEFERIDA NO ID. 

21362284. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase 

(LJE, arts. 54 e 55). Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. P. I. C. Submeto o presente 

projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no 

art. 40 da Lei 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da 

Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Angelo Judai Junior 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 
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imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000694-08.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. Inicialmente é importante explanar que o presente 

processo tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[1]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[2]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO promovidos 

por BANCO BRADESCO S/A, em face de ADVOCACIA BRIDI ADVS. 

ASSOCIADOS S/C. 3. Em síntese, os embargos versam sobre excesso de 

execução decorrentes da utilização de parâmetros equivocados quanto à 

data da aplicação de correção monetária no montante da condenação. 

Devidamente intimada, a embargada/exequente pugna pela regularidade 

dos cálculos apresentados. Entrementes, verifica-se que a pretensão da 

Embargante já foi alvo de apreciação judicial, com transito em julgado, 

tendo sido julgada procedente a ação de cobrança de prestação de 

serviços advocatícios sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo 

índice IGPM-FGV, no mês de março de cada ano, até 30.05.2006, e depois 

o INPC, a partir de 31.05.2006, do mês de maio de cada ano, a contar da 

data da realização de cada etapa superada, mais juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação. Não podem agora os 

executados/embargantes pretender a modificação do julgado, porquanto 

não mais passível de modificação, por força do que dispõe o art. 502, c.c. 

art. 494 do CPC. É o entendimento que se colhe da mais abalizada 

doutrina: “Coisa julgada material – qualidade da sentença de mérito: O art. 

467, obiviamente, pretendeu apresentar os elementos que identificam a 

denominada coisa julgada material. Ao lado do ato jurídico perfeito e do 

direito adquirido, a coisa julgada material constitui uma importantíssima 

garantia constitucional das pessoas, voltada à preservação da 

estabilidade das relações jurídicas. Destinada a garantir a segurança 

jurídica, como regra, o julgado veiculado em sentença de mérito (aquela 

que julga os pedidos deduzidos nas ações propostas) não pode prescindir 

desse atributo. Esse o objetivo da Constituição Federal ao prever tal 

garantia (art. 5º, inciso XXXVI).” (VIGLIAR, José Marcelo Menezes, Código 

de processo civil interpretado, 3ª ed., coordenação: Antônio Carlos 

Marcato, São Paulo: Atlas, 2008, p. 1.523/1.524) Nesse sentido é o 

entendimento iterativo do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – COISA 

JULGADA MATERIAL. A medida processual dos embargos não é o meio 

próprio para buscar a desconstituição de decisão transitada em julgado. 

(N.U 0082171-22.2009.8.11.0000, , GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/03/2010, 

Publicado no DJE 16/04/2010). Nesse interim, somente pela via recursal 

própria, e se dentro do prazo legal, é que poderia haver a apreciação da 

matéria. Não em sede de embargos, que comporta discussão tão somente 

das matérias previstas no art. 52, IX, da Lei nº 9.099/1995. 4. Ante o 

exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os embargos à execução, 

na forma do art. 920, III do Código de Processo Civil. Sem custas nesta 

fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 16 de Março de 2020. LIVRADA GAETE. 

Juíza Leiga Matrícula Nº 40.669 Vistos etc. Trata-se de procedimento cível 

que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, intime-se o exequente para manifestação. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 16 de Março de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [2] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001498-39.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELLALIBERA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT16509-O (ADVOGADO(A))

MAIKE FERREIRA DOS ANJOS OAB - MT26101/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO JOSE DE ANDRADE & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo extrajudicial (cf. ID nº 30058604). Sendo o direito 

transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos 

jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 16 de Março de 2020. LIVRADA A. GAETE Matricula nº 40.669 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 16 de Março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 
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da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001057-24.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA DE CAMPOS FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDJANE DANTAS PORFIRIO FREITAS OAB - MT0006729A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001057-24.2019.811.0055 Reclamante: CECILIA DE CAMPOS FRANCA 

Reclamada: OI BRASIL TELECOM S E N T E N Ç A Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial de Tangará da Serra/MT. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Inexistindo preliminares, passo à análise do mérito. A Reclamante alega na 

petição inicial que foi cadastrada uma linha em seu nome de número (51) 

91019 2434 a qual não reconhece, tratando-se de contrato fraudado que 

originou débito e inserção do nome em órgãos de proteção ao crédito. 

Diante dos fatos pleiteia a desconstituição do débito e indenização por 

danos morais. Em defesa a Reclamada sustenta que trata-se de culpa 

exclusiva de terceiro, bem como que já cancelou os débitos, pelo que 

inexiste dano moral a ser indenizado. Analisado o processo e os 

documentos acostados, verifica-se que a Reclamada não comprovou a 

licitude do cadastro, nem mesmo apresentou o suposto contrato firmado, 

argumentando somente que ocorreu de maneira verbal sem nada provar. 

Desta feita, inexiste qualquer prova nos autos de contratação da linha 

telefônica questionada, sendo plenamente cabível a desconstituição dos 

débitos gerados. Portanto, resta evidente que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 

373, II do NCPC, seja pela inversão do ônus da prova por se tratar de 

relação de consumo, conforme disposto no art. 6º, VIII do CDC. Desta 

feita, resta demonstrada a necessidade de cancelamento definitivo da 

linha a qual a Reclamante não reconhece. No mais, embora a mera 

cobrança não seja capaz de gerar danos de ordem moral, verifica-se que 

no presente caso houve omissão quanto à resolução administrativa, fato 

este não impugnado, configurando falha na prestação de serviço, 

resultando em total descaso com o consumidor, o qual ultrapassa a 

barreira do mero aborrecimento. Corroborando: Ementa: APELAÇÕES 

CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DANO 

MORAL E RESPONSABILIDADE CIVIL DISSUASÓRIA. COBRANÇA DE 

VALORES ATRELADOS A SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA QUE A 

PARTE AUTORA AFIRMA NÃO TER SOLICITADO. SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA. Repetição do indébito. Diante da negativa do consumidor 

relativamente à contratação dos serviços que originam as cobranças, 

cumpria à ré produzir tal prova. Não tendo se desincumbido de tal ônus, 

reputa-se irregular a cobrança efetuada, fazendo jus o autor à declaração 

de inexigibilidade do débito e à repetição dos valores indevidamente 

cobrados e pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC. A 

condenação deverá abranger as quantias indevidamente cobradas, em 

faturas a serem apuradas na forma do art. 524, §3º, do CPC/2015, 

respeitada a prescrição trienal incidente na espécie. Dano moral. 

Configurada a lesão extrapatrimonial na hipótese dos autos, em que o 

consumidor declina números de protocolos de reclamação, sobre os quais 

a ré silencia. Descaso, desrespeito e desconsideração que infligiram dano 

moral ao autor. Quantum reparatório. Fixação em patamar capaz de 

reparar o mal sofrido e desestimular a reiteração da conduta lesiva, sem 

causar gravame exagerado à fornecedora. Ônus sucumbenciais. 

Readequação, em face do resultado do julgamento. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70080364151, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, 

Julgado em 28/03/2019). Ante o exposto, despiciendas considerações 

outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – DETERMINAR o 

cancelamento definitivo da linha (51) 91019 2434, cadastradas em nome 

da Reclamante, bem como os débitos oriundos de dito contrato, sob pena 

de aplicação de multa. 2 – CONDENAR a Reclamada a indenizar a 

Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE 

desta decisão e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação. 

MNATENHO A LIMINAR DEFERIDA NO ID. 21016776. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao 

reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. P. I. C. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. 

Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000976-75.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE SILVA VIANA DE FREITAS (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))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000976-75.2019.8.11.0055 Reclamante: JANETE SILVA VIANA DE 

FREITAS Reclamada: TELEFONICA BRASIL S/A SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 
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simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Cabível o julgamento antecipado da 

ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Rejeito o pedido de intimação 

para juntada de comprovante original do SPC/Serasa, pelo que não restou 

demonstrada qualquer inconsistência no comprovante apresentado pelo 

Reclamante. Passo ao exame do mérito. Pleiteia a Reclamante indenização 

por danos morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de 

proteção ao crédito, argumentando que não possui relação jurídica com a 

Reclamada. 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. In casu, a autora alega que seu nome foi incluído 

indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela empresa 

Reclamada por débito de R$ 151,23 (cento e cinquenta e um reais e vinte e 

três centavos), comprovados por meio de extrato do SPC/Serasa (evento 

01), o qual alega desconhecer. A Reclamada, em contestação, alega que 

houve a contratação de serviços pela Reclamante, dos quais decorreu o 

débito inadimplido e apontado, inexistindo dever de indenizar. 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, não fazendo prova da contratação. Cumpre 

ressaltar que a apresentação de tela sistêmica dos seus computadores 

não é hábil a comprovar as suas alegações, por se tratar de prova única e 

produzida unilateralmente. 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 por esta, deve o débito discutido nos autos ser 

declarado ilegal. 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 

autora nos órgãos de proteção ao crédito por débito não comprovado. Por 

último, inobstante a existência de outras restrições em nome da 

Reclamante, conforme faz prova o extrato do Serasa apresentado por 

esta, impende ressaltar que estas se deram em data posterior à discutida 

nos autos, não podendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ, fazendo jus à 

indenização por dano moral. Entretanto, as restrições posteriores devem 

ser consideradas para fins de arbitramento de condenação, conforme 

entendimento jurisprudencial: "RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇAO 

POR DANOS MORAIS. INCLUSAO DE NOME EM ÓRGAOS DE PROTEÇAO 

AO CRÉDITO. DÍVIDA PAGA. DANO MORAL. CONFIGURADO. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANTIDO. JUROS DE MORA. 

TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. 1. A inscrição em órgão de restrição ao 

crédito por dívida já paga caracteriza ato ilícito da instituição financeira. 2. 

Para que não seja devida indenização por danos morais, a exigência da 

Súmula nº 385 é que a inscrição regular seja preexistente ou concomitante 

a inscrição questionada. Se a inscrição irregular for anterior às demais 

inscrições, inaplicável o enunciado do Superior Tribunal de Justiça. 3. A 

inscrição posterior pode ser considerada para fins de arbitramento da 

indenização, pois demonstra a contumaz inadimplência do autor. 4. O 

termo inicial dos juros de mora da indenização por danos morais é a data 

da fixação do valor. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR 10ª 

C.Cível, AC 882.666-6, Des. Rel. Nilson Mizuta, Julg. 28.06.2012 Dt. Pub. 

01.08.2012, Dj 917)”. Outrossim, não demonstrada a legalidade do débito 

não merece acolhimento o pedido contraposto, bem como não restando 

demonstrada a incidência das hipóteses constantes do artigo 80 do CPC, 

não merece procedência o pleito de condenação em litigância de má-fé. 

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos para: 1 – DECLARAR a inexistência dos débitos discutidos nos 

presentes autos; 2 – CONDENAR a Reclamada a indenizar a autora pelos 

danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de 

juros de 1% ao mês a partir do evento danoso. 3 - IMPROCEDENTE o 

pedido contraposto e o pedido de condenação em litigância de má-fé. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 

55). Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. P. I. C. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Angelo Judai Junior 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000318-51.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT16509-O (ADVOGADO(A))

MAIKE FERREIRA DOS ANJOS OAB - MT26101/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000318-51.2019.8.11.0055 Reclamante: VILMAR ALVES RIBEIRO 

Reclamada: CVC OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A Reclamada: 

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA EPP SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Acolho a preliminar de ilegitimidade 

passiva da reclamada TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA EPP, pois 

verifico que o contrato aponta como prestadora de serviços tão somente a 

empresa CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A. Assim, 

excluo TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA EPP da relação processual 

por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 

Compulsando-se os autos depreende-se a desnecessidade de dilação 

probatória, pois o feito encontra-se devidamente instruído com provas 

documentais suficientes para a formação do convencimento do julgador. 

Assim, incide na espécie o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não 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, 
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impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que contratou com a reclamada em 27/01/2017, um pacote de 

viagens para o mês de dezembro/2017, afirmando que foi necessária uma 

nova programação diante do fato de uma das beneficiárias ter sido 

demitida e submetida a nova contratação, sendo informado que poderia 

utilizar o crédito a contar do prazo de até 1 (um) ano a contar da data 

anteriormente programada. Argumenta que em 11/07/2018 buscou a 

Reclamada para agendar nova viagem, no entanto somente foi 

reembolsado o valor de R$ 2.047,84 (dois mil e quarenta e sete reais e 

oitenta e quatro centavos), descontando assim a reclamada algumas 

multas que entende o reclamante serem indevidas. Em que pese as 

alegações da parte autora, a parte ré, em contestação, comprovou por 

meio do contrato assinado, que o valor cobrado a título de multa pela 

companhia aérea, encontra-se contratualmente previsto, além de não ser 

cobrada pela CVC, mas sim pela companhia aérea, pelo que as passagens 

foram adquiridas em 27/01/2017 e somente houve pedido de 

remarcação/reembolso em 11/07/2018, ou seja, mais de um anos após a 

emissão. No mais, não houve excesso quanto à cobrança de multa 

contratual pela Reclamada, não ultrapassando os 45% previstos no 

contrato firmado. Ademais, o contrato trazido pela própria reclamante, 

confirma a defesa da reclamada, uma vez que o autor estava ciente que 

não somente seria cobrada a multa de 10% pertinente à CVC, mas como 

também seria cobrada a multa de seus fornecedores, tendo ele 

concordado com as aplicações dessas multas na assinatura do contrato. 

De toda forma, não há que se falar em cobrança indevida, tendo em vista 

que as empresas de turismo podem cobrar multas em decorrência do 

cancelamento do pacote a pedido dos consumidores. Nesse sentido: 

CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. 

INOCORRÊNCIA DE FALHA CAPAZ DE JUSTIFICAR O DESCUMPRIMENTO 

DO CONTRATO. PURA E SIMPLES DESISTÊNCIA. DEVER DE ADIMPLIR 

COM A MULTA CONTRATUALMENTE PREVISTA. PERCENTUAL DE 20% 

QUE NÃO SE MOSTRA ABUSIVO, CONSIDERANDO QUE O 

CANCELAMENTO SE DEU A DEZ DIAS DA VIAGEM. CONJUNTO 

PROBATÓRIO QUE APONTA PARA A OCORRÊNCIA DE PAGAMENTO EM 

VALOR MAIOR AO EFETIVAMENTE DEVIDO. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA 

PAGA EM EXCESSO. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004373536, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 04/09/2013) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004373536 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 04/09/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 09/09/2013) Assim, diante da 

cobrança devida, tenho que a hipótese é de improcedência do pedido de 

indenização por danos morais. Diante disso, ausentes os pressupostos da 

responsabilidade civil e, consequentemente, o dever de reparar os danos. 

Ante o exposto, OPINO por julgar 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 de Direito para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Angelo Judai Junior 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-74.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000310-74.2019.8.11.0055 Reclamante: NUBIA FERNANDES DE SOUZA 

Reclamada: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita 

pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos 

princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º 

da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, 

não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à 

decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Cabível o julgamento antecipado da 

ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. A nova sistemática processual 

trouxe como norma fundamental a primazia do julgamento do mérito, 

positivado no artigo 4º da Lei Processual que dispõe: Art. 4o As partes 

têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, 

incluída a atividade satisfativa. No mesmo sentido, dispõe o artigo 488 do 

Código Processual: Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito 

sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual 

pronunciamento nos termos do art. 485. Ainda, em atenção aos princípios 

basilares que orientam a Lei 9.099/95, dentre eles a simplicidade, 

celeridade e economia processual, dispensa-se a análise das questões 

preliminares arguidas pelo réu. Portanto, quanto ao exame da preliminar 

suscitada pelo demandado, como o mérito é favorável ao réu, dispensa-se 

o exame das questões prefaciais por ele invocada em atenção ao princípio 

da primazia do julgamento do mérito. No mesmo sentido, exemplifica a 

doutrina: “(...) se em vez de dizer que o autor é parte ilegítima, for possível 

dizer que não tem o direito que afirma ter, deve o juiz fazê-lo.” (WAMBIER, 

Teresa Arruda Alvim, Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo 

Civil. Artigo por Artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P.792). 

Passo à análise do mérito. Pleiteia a Reclamante indenização por danos 

morais ao argumento de que teve seus dados inscritos em cadastro de 

proteção ao crédito indevidamente pela Reclamada, lastreando o pedido 

com a alegação de que desconhece o débito apontado. A Reclamada, em 

defesa, alega que a cobrança é referente à cessão de crédito de contrato 

anteriormente firmado pela autora com o Banco do Brasil S/A, o que torna 

legítima a cobrança e a inserção dos dados nos cadastros de proteção ao 

crédito em virtude do não pagamento da dívida. No caso em tela, 

tratando-se de relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio 

na relação processual. Analisado o processo e os documentos a ele 

acostados, verifica-se que a Reclamada se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do NCPC, e 

trouxe aos autos documentos probatórios da ocorrência da cessão de 

créditos entre a instituição e o referido Banco, bem como do contrato 

firmado pela Reclamante com o Banco do Brasil S/A que comprova a 

existência de relação jurídica entre as partes com a juntada do contrato 

contendo assinatura idêntica à da Reclamante. Nesse sentido: “RECURSO 
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INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RÉ 

QUE JUNTA CONTRATO COM A ASSINATURA DA AUTORA. 

DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ASSINATURA VISIVELMENTE IGUAL A DO 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE DA AUTORA. SENTENÇA IMPROCEDENTE 

MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. Desnecessidade de perícia 

técnica para fins de análise de assinatura, pois a mesma é visivelmente 

idêntica a da autora no decorrer da lide, bem como a do documento de 

identidade acostado na inicial. Ré que logrou êxito em trazer fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, acostando 

cópia do contrato do empréstimo com a assinatura e documentos da 

autora, afastando assim, o alegado na inicial. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei dos Juizados Especiais 

Cíveis. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005028071, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, 

Julgado em 11/09/2014, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

12/09/2014)”. Ademais, a Reclamante não trouxe nenhuma prova de que 

tenha efetuado o pagamento de seus débitos, aliado ao fato de que 

ocultou tais informações em sua petição inicial. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada e a 

comprovação da cessão de créditos, não havendo que se falar em 

inscrição indevida. Corroborando: “Ação Declaratória de Inexistência de 

Relação Jurídica c.c. indenização por danos morais - autora que não se 

desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do seu direito (art. 333, 

inciso i, do CPC) juntada aos autos pelo banco réu de contrato de cartão 

de crédito assinado pela autora inadimplência caracterizada inscrição do 

nome dos devedores nos cadastros de inadimplentes que é legítima 

ausência de ato ilícito a ensejar a pretendida condenação em danos 

morais - sentença mantida recurso improvido. (TJ-SP - APL: 

1163152520118260100 SP 0116315-25.2011.8.26.0100, Relator: Paulo 

Roberto de Santana, Data de Julgamento: 28/11/2012, 23ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2012)”. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela 

rejeição da preliminar arguida e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pela Reclamante na petição inicial. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Angelo Judai Junior 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001003-58.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001003-58.2019.8.11.0055 Reclamante: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO Reclamada: GOL LINHAS AÉREAS S/A S E N T E N Ç A Dispensado 

o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Cabível o julgamento antecipado da 

ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Inexistindo preliminares, passo à 

análise do mérito da presente demanda. Alega o Reclamante que adquiriu 

passagens aéreas da Reclamada para comemoração de aniversário de 

casamento com voo previsto para o dia 24/05/2019 às 05:40h e chegada 

em Guarulhos-SP às 9:00h, contratando à parte traslado para Cidade de 

Campos do Jordão-SP e check in no Hotel Golden Park até às 12:00h. 

Argumenta que chegou com antecedência para no aeroporto, no entanto 

foi informado da ocorrência de overbooking, ou seja, a aeronave estava 

lotada e não poderia embarcar, sendo ofertado somente um novo voo às 

16:00h. Em sua defesa, a Reclamada sustenta que ocorreu o overload e 

que, por motivos de segurança foi necessário diminuir o peso da 

aeronave, porém foi realocado no voo com partida mais próxima ao 

destino contratado, não havendo que se falar em dever de indenizar. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus 

da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe a Reclamada provar a 

veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedoras 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. 

Analisando o processo e os documentos a ele acostados verifica-se que 

é incontroverso que o Reclamante foi impedido de embarcar, restando dito 

fato incontroverso. No caso, o Reclamante confirma que o autor teve 

impedido o embarque em razão de restrição por motivos operacionais 

relacionado ao balanceamento da aeronave (capacidade de peso), o que 

não configuraria ilícito. No entanto, diferente do alegado, a situação 

configura, à toda evidência, desconsideração para com a pessoa do 

consumidor, retirando-o do seu equilíbrio psíquico, fato esse suficiente a 

embasar a condenação por danos morais. Trata-se, no caso, de relação 

de consumo, da qual restou caracterizado o defeito do serviço e o dano 

moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Destarte, tenho que a situação vivenciada pelo Reclamante 

decorrente do descaso, gerou desconforto, aflição e transtornos a que 

fora submetida por culpa das empresas Reclamadas, SENDO, SEM 

SOMBRA DE DÚVIDA, PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. Desta feita, restou 

incontroverso o overbooking, devendo ser reparado pelos danos 

experimentados ao ver o retorno de sua viagem frustrado. Neste sentido: 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA. Passageiro preterido no momento de embarque. Overload. 

Dano moral in re ipsa. Quantum reduzido. Juros moratórios da citação e 

correção monetária da data do acórdão. APELAÇÃO PARCIALMENTE 

PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70069044212, Décima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, 

Julgado em: 15-06-2016). Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente 

ação para: CONDENAR a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos 

danos morais sofridos, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor este 

que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir 

desta decisão e juros legais a contar da citação. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 
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“caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do 

Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001093-66.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANASTACIO TAMUXI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA OAB - MT24299/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

MOTO RACA LTDA (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001093-66.2019.8.11.0055 Reclamante: JOSÉ ANASTÁCIO TAMURI 

Reclamada: AYMORE Reclamado: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Reclamada: MOTO RAÇA LTDA SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial de Tangará da Serra/MT. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

A nova sistemática processual trouxe como norma fundamental a primazia 

do julgamento do mérito, positivado no artigo 4º da Lei Processual que 

dispõe: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. No mesmo 

sentido, dispõe o artigo 488 do Código Processual: Art. 488. Desde que 

possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à 

parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 

485. Ainda, em atenção aos princípios basilares que orientam a Lei 

9.099/95, dentre eles a simplicidade, celeridade e economia processual, 

dispensa-se a análise das questões preliminares arguidas pelo réu. 

Portanto, quanto ao exame da preliminar suscitada pelo demandado, como 

o mérito é favorável ao réu, dispensa-se o exame das questões prefaciais 

por ele invocada em atenção ao princípio da primazia do julgamento do 

mérito. No mesmo sentido, exemplifica a doutrina: “(...) se em vez de dizer 

que o autor é parte ilegítima, for possível dizer que não tem o direito que 

afirma ter, deve o juiz fazê-lo.” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Artigo por Artigo. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P.792). Passo à análise do mérito. 

Pleiteia o Reclamante indenização por danos morais ao argumento de que 

teve seus dados inscritos no cadastro de proteção ao crédito 

indevidamente pela Reclamada, lastreando o pedido com a alegação de 

que desconhece o débito apontado. Os Reclamados, em defesa, alegam 

que a cobrança é referente ao Contrato de Financiamento firmado, o qual 

restou inadimplido, pugnando pela improcedência da presente demanda. 

No caso em tela, tratando-se de relação de consumo, impõe-se a inversão 

do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados verifica-se que a Reclamada se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do 

NCPC, e trouxe aos autos documentos probatórios (ID. 22877447), bem 

como contrato assinado com assinatura idêntica à do Reclamante, o que 

comprova a existência de relação jurídica entre as partes, não havendo 

impugnação das assinaturas apostas. Insta consignar que o Reclamante 

não apresenta nenhuma prova de que tenha efetuado o pagamento de 

seus débitos sem atraso, aliado ao fato de que ocultou tais informações 

em sua petição inicial, nem mesmo impugnando os documentos 

apresentados. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de 

que houve relação negocial firmada, não podendo se falar em inscrição 

indevida. Corroborando: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE 

CRÉDITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DÍVIDA E RELAÇÃO CONTRATUAL 

COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por 

danos morais decorrentes da inscrição indevida do nome da parte autora 

em cadastros de inadimplentes, tendo em vista a alegação de ausência de 

relação contratual entre as partes, julgada improcedente na origem. 

Conforme o disposto no artigo 293 do Código Civil, na cessão de crédito 

não se exige o consentimento do devedor, mas a eficácia contra o mesmo 

somente ocorre após a competente notificação regulada no artigo 290 do 

mesmo diploma legal. Entretanto, consoante entendimento jurisprudencial 

pacificado, a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do 

crédito não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de 

praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, inclusive 

a inscrição do nome do inadimplente em órgãos de proteção ao crédito. No 

caso telado, restou devidamente comprovada pela parte requerida, 

através dos documentos juntados nas fls. 60, a existência de cessão de 

crédito, bem como da existência da dívida, decorrente de contrato 

bancário firmado pela parte autora com o cedente, o qual por sua vez, 

cedeu ao ora recorrido a titularidade do crédito. Ao adquirir os créditos da 

instituição financeira, a requerida tem obrigação de exigir a comprovação 

da existência e da regularidade da dívida antes de promover a inclusão do 

nome consumidor nos órgãos de proteção, providência adotada pelo 

demandado. Assim, considerando que a empresa ré logrou êxito em 

demonstrar a regularidade do débito adquirido e levado a registro negativo, 

evidenciada está a legalidade de seu agir, o que enseja a improcedência 

dos pedidos e a manutenção da sentença. APELAÇÃO 

DESPROVIDA(Apelação Cível, Nº 70080594575, Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 

23-05-2019). Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo 

Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pelo Reclamante na petição inicial. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95, sem 

litigância de má-fé. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do 

Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 
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efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001041-70.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA (REQUERENTE)

ROBSON HUMBERTO BEZERRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

K. F. JORGE EIRELI (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Autos n. 

1001041-70.2019.8.11.0055 Autor (a): ESTELA REDIVO DA COSTA Ré 

(u): CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A Ré (u): K. F. 

JORGE EIRELLI Ré (u): TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA EPP PROJETO 

DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a presente ação 

tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada 

pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. 

art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema 

citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo 

Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o 

relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a 

lide posta. 2. Em miúdos, as partes realizaram acordo em sede de 

audiência de conciliação (cf. ID n. 25779275). Sendo o direito transigível, 

de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato judicial. 3. Ante o 

exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que passa a fazer 

parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos jurídicos e, 

consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Sem 

custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Amanda Noleto Rocha do 

Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000709-06.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO JORLANDO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO JORLANDO JUNIOR OAB - MT0011129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEIDIANE RODRIGUES MOREIRA (EXECUTADO)

JEFFERSON DA SILVA CARNEIRO (EXECUTADO)

VILSON DE ALMEIDA REAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Em síntese, o Autor requereu a desistência do feito (cf. ID n. 30210270). O 

pleito é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido pela Constituição da República, observados os 

requisitos da legislação instrumental. Ante o exposto, opino por 

HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela parte autora, para 

que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos termos do 

art. 200, paragrafo único, do CPC e, por consequência, JULGAR EXTINTO 

o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, 

do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 25 de 

março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001899-04.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FG FORMACAO PROFISSIONAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KENALTTY DIOGO CARNEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Em síntese, a parte autora informou que não possui mais crédito a receber 

da reclamada, levando-se a presumir que não possui mais interesse no 

prosseguimento do feito (ID 28725721). O pleito é perfeitamente possível, 

registrando-se que à parte autora compete analisar a conveniência ou não 

de prosseguir com a ação, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente, observados os requisitos da legislação instrumental. 

Ressalva-se que, na dicção do art. 485 §5º do CPC[1], a desistência pode 

ser realizada até a prolação da sentença, e, em conformidade com o 

Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], este ato independe de aquiescência 

da parte adversa, desde que não se trate de lide temerária ou haja indicio 

de litigância de má-fé. Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da ação 

formulada pela parte autora, para que surtam seus jurídicos efeitos, 

fazendo-o por sentença, nos termos do art. 200, §2º, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 485, inc. VIII, do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, 

da Lei nº 9.099/95. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 

da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 25 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...] § 5o A 

desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. [2] 

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.

Comarca de Lucas do Rio Verde
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1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004939-24.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA TAVARES (REQUERIDO)

 

Intimação da Douta Advogada para se manifestar acerca da certidão 

negativa do Senhor Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002233-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

F M QUEIROZ CUNHA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEIA ADRIANA FAVERO OAB - MT0005220A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042-O (ADVOGADO(A))

 

I N T I M A Ç Ã O  P A R A  M A N I F E S T A Ç Ã O ,  C O N F O R M E 

DETERMINADO:"Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, intime-se a parte 

credora (requerida) para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, quanto 

ao adimplemento da dívida.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001374-18.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DEILTO MENDES BRAGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001374-18.2020.8.11.0045 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: JOSE DEILTO MENDES BRAGA Vistos, etc. I. Intime-se a 

parte Requerente a fim de emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 321 do Código de Processo Civil de 2015), atribuindo o valor correto à 

causa, bem como providenciando o recolhimento das custas iniciais 

referentes as parcelas vencidas e vincendas. Acerca do tema, importante 

transcrever ementa jurisprudencial: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – VALOR DA CAUSA - PARCELAS VENCIDAS E 

VINCENDAS - TOTALIDADE DO DÉBITO - O valor da causa nas ações de 

busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente deve corresponder 

ao montante concernente às parcelas vencidas e vincendas na data do 

ajuizamento da demanda. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com 

determinação.”  (TJ-SP -  AI :  21700734920158260000 SP 

2170073-49.2015.8.26.0000, Relator: Antonio Nascimento, Data de 

Julgamento: 24/09/2015, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 25/09/2015). (Sem grifos no original). II. O não cumprimento da 

emenda a inicial acarretará o indeferimento da petição inicial, na forma do 

art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. III. Transcorrido o 

prazo de 15 (quinze) dias, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. IV. Intime-se. V. Cumpra-se, expedindo o necessário. VI. Às 

providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001510-15.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIADO PNEUS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO APARECIDO SALES OAB - SP0153621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOLITA SABINA PROFETA DA SILVA (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001510-15.2020.8.11.0045 AUTOR(A): CAIADO PNEUS LTDA 

LITISCONSORTE: JOLITA SABINA PROFETA DA SILVA Vistos, etc. I. A 

pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e 

vem em petição devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de 

título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (CPC, art. 700). 

II. Defiro a expedição do mandado, nos termos pedidos na inicial, 

concedendo à parte Requerida o prazo de 15 (quinze) dias para o 

cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por 

cento) do valor atribuído à causa (CPC, art. 701), ficando isenta do 

pagamento de custas processuais caso cumpra o mandado no prazo 

(CPC, art. 700, § 1º). III. Conste ainda do mandado que, no mesmo prazo 

acima assinalado, a parte Requerida poderá opor embargos (CPC, art. 

702), e que, caso não haja o cumprimento do mandado e nem a 

apresentação de embargos, constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade (CPC, art. 

701, § 2º). IV. Alterem-se, ainda, os registros cartorários para "Monitória', 

considerando a distruição equivocada como sendo de "Execução". V. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001272-93.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON FRANCISCO ROTTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT11405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

METAL NOBRE LTDA (REU)

CONSTRUART LTDA (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001272-93.2020.8.11.0045 AUTOR(A): WILSON FRANCISCO ROTTA 

REU: CONSTRUART LTDA, METAL NOBRE LTDA Vistos, etc. I. No que 

concerne a consignação em pagamento, destaco desde já que se trata de 

ação de procedimento comum onde cumula pedidos pedido de depósito de 

valores relativos a parcelas de contrato, revisão contratual e indenização. 

Portanto, cumulando ritos distintos, segue o rito comum. Quanto ao 

depósito, sob o argumento da exceção do contrato não cumprido, é 

facultado ao Autor proceder o depósito judicial, destacando que o próprio 

autor declara que as parcelas já estão vencidas. Conforme descreve a 

petição inicial, sua pretensão é se resguardar de possível condenação 

futura em outra ação que tramita na Justiça Federal especializada (Vara 

do Trabalho), cujos termos serão aclarados no curso da lide, após 

contraditório. II. Cite-se a parte Requerida para oferecer resposta no prazo 

de 15 (quinze) dias, e aqui justifico a não designação da audiência de 

conciliação no CEJUSC por conta da suspensão das audiências no âmbito 

do TJMT para evitar contágio do COVID-19. Logo, o prazo de citação fluirá 

tão logo haja a citação e, por óbvio, se os prazos estiverem fluindo 

normalmente. III. De mais a mais, indefiro o pedido para envio de ofício à 

Vara do Trabalho da Comarca de Sapezal/MT por verificar que sendo o 

Autor parte na citada ação este mesmo pode comunicar tal situação ao 

juízo respectivo, sem onerar o serviço judiciário com ato que está a seu 

alcance. IV. Cumpra-se, expedindo o necessário. V. Às providências. 

Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001571-70.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO BARSAGLINI JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001571-70.2020.8.11.0045 AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: 

WILSON ROBERTO BARSAGLINI JUNIOR Vistos, etc. I. Do compulso dos 

autos, denota-se a inexistência de guia arrecada e do devido comprovante 

de pagamento, de modo que nos termos do disposto no art. 2º, §4º, do 

Provimento nº 22/2016 da CGJ, intime-se a parte Autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, promover a juntada da(s) guia(s) das custas e taxas 

judiciárias, com a comprovação dos respectivos recolhimentos, sob pena 

de extinção do feito. II. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos para deliberação. III. Cumpra-se, expedindo o necessário. IV. 

Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001535-62.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE LOURDES BRESSANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I.Já tendo sido apresentadas contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto, independentemente de juízo de admissibilidade, 

remeta-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

(CPC, art. 1.010, § 3º). II.Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001411-79.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE FERREIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I.Já tendo sido apresentadas contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto, independentemente de juízo de admissibilidade, 

remeta-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

(CPC, art. 1.010, § 3º). II.Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001299-13.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DALL AGNOL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões 

ao(s) recurso(s) de apelação interposto(s), no prazo de 15 (quinze) dias 

(CPC, art. 1.010, § 1º). II. Depois de atendido o item supra e caso tenha 

sido interposta apelação adesiva, intime-se o apelante em questão para 

igualmente apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 

art. 1.010, § 2º). III. Após, independentemente de juízo de admissibilidade, 

remeta-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região para 

a análise do(s) recurso(s) interposto(s) (CPC, art. 1.010, § 3º). IV. 

Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000833-53.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I.Já tendo sido apresentadas contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto, independentemente de juízo de admissibilidade, 

remeta-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

(CPC, art. 1.010, § 3º). II.Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001574-59.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ARCINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I.Já tendo sido apresentadas contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto, independentemente de juízo de admissibilidade, 

remeta-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

(CPC, art. 1.010, § 3º). II.Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001376-85.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE COSME DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001376-85.2020.8.11.0045 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: ROSANE COSME DOS SANTOS Vistos, etc. I. Intime-se a 

parte Requerente a fim de emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 321 do Código de Processo Civil de 2015), atribuindo o valor correto à 

causa, bem como providenciando o recolhimento das custas iniciais 

referentes as parcelas vencidas e vincendas. Acerca do tema, importante 

transcrever ementa jurisprudencial: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – VALOR DA CAUSA - PARCELAS VENCIDAS E 

VINCENDAS - TOTALIDADE DO DÉBITO - O valor da causa nas ações de 

busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente deve corresponder 

ao montante concernente às parcelas vencidas e vincendas na data do 

ajuizamento da demanda. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com 

determinação.”  (TJ-SP -  AI :  21700734920158260000 SP 

2170073-49.2015.8.26.0000, Relator: Antonio Nascimento, Data de 

Julgamento: 24/09/2015, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 25/09/2015). (Sem grifos no original). II. O não cumprimento da 

emenda a inicial acarretará o indeferimento da petição inicial, na forma do 

art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. III. Transcorrido o 

prazo de 15 (quinze) dias, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. IV. Intime-se. V. Cumpra-se, expedindo o necessário. VI. Às 
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providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002193-57.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE RAMIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I.Já tendo sido apresentadas contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto, independentemente de juízo de admissibilidade, 

remeta-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

(CPC, art. 1.010, § 3º). II.Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004576-42.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUAN HENRIQUE DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

INTIMAÇÃO PARA IMPULSIONAR OS AUTOS NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003353-20.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA DE SANTANA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1003353-20.2017.8.11.0045 CARLA DE SANTANA BARROS - CPF: 

008.214.583-02 (REQUERENTE) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (REQUERIDO) CERTIDÃO POSITIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico, eu, João Valdecir de França, Oficial de Justiça, que em 

cumprimento ao R. mandado extraído dos Autos, dirigi - me ao endereço 

do mandado mas não encontrei Carla de Santana Barros. Ali funciona a 

empresa J.R Modas e os proprietários não sabem dizer quem seja a 

autora. Desta forma, devolvo o presente mandado para providencias. Dou 

fé. /MT, 14 de agosto de 2019. JOAO VALDECIR DE FRANCA Oficial de 

Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003437-50.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DOS SANTOS BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PERICIADO VERA LUCIA DOS SANTOS BATISTA QUESITOS UNIFICADOS 

PROCESSO 10034375020198110045 QUESITOS I - DADOS GERAIS DO 

PROCESSO a) Número do processo 10034375020198110045. b) 

Juizado/Vara Primeira Vara. II - DADOS GERAIS DO(A) PERICIANDO(A) a) 

Nome do(a) autor(a) VERA LUCIA DOS SANTOS BATISTA. b) Estado civil 

Casada. c) Sexo Feminino. d) CPF 78393590949. e) Data de nascimento 

29.12.1971. f) Escolaridade Quarta serie. g) Formação técnico-profissional 

Sem. III - DADOS GERAIS DA PERÍCIA a) Data do Exame 13.11.2019. b) 

Perito Médico Judicial/Nome e CRM Guido Vaca Céspedes, CRM MT 5084. 

c) Assistente Técnico do INSS/Nome, Matrícula e CRM (caso tenha 

acompanhado o exame) Sem. d) Assistente Técnico do Autor/Nome e CRM 

(caso tenha acompanhado o exame) Sem. IV - HISTÓRICO LABORAL 

DO(A) PERICIADO(A) a) Profissão declarada Operador de produção. b) 

Tempo de profissão Seis anos. c) Atividade declarada como exercida 

Domestica. d) Tempo de atividade Vinte e três anos. e) Descrição da 

atividade Trabalho braçal como Operador de produção. f) Experiência 

laboral anterior Sem. g) Data declarada de afastamento do trabalho, se 

tiver ocorrido: Abril de 2019. V- EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES 

MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA a) Queixa que o(a) periciado(a) 

apresenta no ato da perícia. R Dorsalgia e lombociatalgia irradiadas a 

membros superiores e membros inferiores. b) Doença, lesão ou 

deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). R Apresenta 

osteofitose e discopatia dorsal, osteofitose e discopatia lombar, três 

hérnias de disco lombares com compressão dural e uma com compressão 

neural. CID 10 M545, M541, M546. c) Causa provável da(s) 

doença/moléstia(s)/incapacidade. R É degenerativa. d) Doença/moléstia ou 

lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de 

risco ou agente nocivo causador. R Não decorrem. e) A doença/moléstia 

ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, 

circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência 

médica e/ou hospitalar. R Não decorrem. f) Doença/moléstia ou lesão torna 

o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou 

atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos 

quais se baseou a conclusão. R Sim, devido a que Apresenta osteofitose 

e discopatia dorsal, osteofitose e discopatia lombar, três hérnias de disco 

lombares com compressão dural e uma com compressão neural. g) Sendo 

positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) 

é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? R É permanente 

e total. h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que 

acomete(m) o(a) periciado(a). R 2019. i) Data provável de início da 

incapacidade identificada. Justifique. R Desde Abril de 2019, por atestado 

de incapacidade. j) Incapacidade remonta à data de início da(s) 

doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa 

patologia? Justifique. R Da progressão. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 

administrativo e a data da realização da perícia judicial? Se positivo, 

justificar apontando os elementos para esta conclusão. R Sim, 

incapacidade em Abril de 2019 e indeferimento em Abril de 2019. l) Caso 

se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se 

o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional 

ou para a reabilitação? Qual atividade? R É permanente e total. m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 

necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando? R Não atualmente. n) Qual ou quais são os 

exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato 

médico pericial? R Clinica, laudos, atestados e ressonância. o) O(a) 

periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do 

tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? R Sim, por tempo indeterminado, não 

cirúrgico e pelo SUS. p) É possível estimar qual o tempo e o eventual 

tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha 

condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de 

cessação da incapacidade)? R Não haverá recuperação. q) Preste o 

perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor 

elucidação da causa. R Sem elementos. r) Pode o perito afirmar se existe 

qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de 

sintomas? Responda apenas em caso afirmativo. R Não há.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002352-63.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HT GARCIA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIA CANDIDA RODRIGUES BELMONT OAB - MT24465/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUART LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT7249-E (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 497 de 530



Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1002352-63.2018.8.11.0045 REQUERENTE: HT GARCIA TERRAPLANAGEM 

E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME REQUERIDO: CONSTRUART LTDA 

Vistos, etc. I. Trata-se de Ação de Exigir Contas proposta por HT Garcia 

Terraplanagem e Construção Civil Ltda e Jonas Rodrigues Garcia em 

desfavor de Construart Ltda. Consta na exordial (id. n. 13762140), que as 

partes entabularam Contrato de Prestação de Serviços de Mão de Obra de 

Construção Civil na data de 07.07.2015 para realização da obra 

contratada pela Rota Oeste Veículos Ltda (Scania), com valor de R$ 

300.000,00, a ser pago em 10 (dez) parcelas de R$ 30.000,00. Pactuaram, 

também, o pagamento de comissão aos Autores equivalente a 30% do 

lucro no final da obra, sendo que concluída a obra, e tendo recebido 

regularmente o pagamento relativo aos R$ 300.000,00, postula pela 

apresentação de contas pela parte Requerida para apuração dos 

haveres. Pugnou, ainda, pela intimação da Empresa Rota Oeste Veículos 

Ltda para apresentação dos contratos, aditivos e pagamentos 

estabelecidos com a parte Requerida. Com a inicial (id. n. 13762367), 

juntou documentos, especialmente o Contrato de Prestação de Serviços 

de Mão de Obra de Construção Civil – 07/2015 (ids. n. 13762437, 

13762461 e 13762485). Decisão no id. n. 14016594, postergando a 

análise do pedido relativo a intimação da Empresa Rota Oeste Veículos 

Ltda para apresentação de documentos, bem como determinando a junta 

do comprovante das custas processuais, a qual aportou aos autos no id. 

n. 14043587. Decisão inicial no id. n. 15512988, determinando a citação da 

parte Requerida, nos termos do art. 550 do Código de Processo Civil. 

Devidamente citada, a Requerida Construart Ltda apresentou contestação 

no id. n. 17005068, narrando que a parte Autora fora contratada para 

realizar a fiscalização, direcionamento e acompanhamento na execução 

dos serviços. Narra descumprimento contratual pela Requerente das 

obrigações constituídas, as quais culminaram com prejuízos morais, atraso 

no cronograma da obra e enorme prejuízo financeiro, sendo rescindido o 

contrato na data de 30.01.2017, tendo a parte Autora se retirado na data 

de 08.02.2017. Informa que na data de 17.05.2017 o Senhor Rafael de 

Castro Balizardo, representante da Requerida, se reuniu com o Autor 

Jonas Rodrigues Garcia e apresentou relatório demonstrando a ausência 

de lucro quanto a obra em questão. Arguiu preliminar de inépcia da inicial, 

por impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que as contas já foram 

prestadas anteriormente, bem como pela inexistência de lucros quanto ao 

resultado final de obra. Por ocasião da contestação apresentou as 

devidas contas, requereu a improcedência da ação, com a condenação da 

parte Autora ao pagamento das multas. Com a manifestação defensiva, 

apresentou junto a Secretaria Judicial de “DVD” contendo cópia dos 

documentos, considerando a ausência de suporte pelo Sistema PJe. 

Juntou também, o Contrato de Empreitada Parcial Visando à Construção de 

Concessionária – Contrato n° 01 (id. n. 17008227, 17008453, 17008473) e 

1° Aditivo (id. n. 17009065), estabelecidos com a Rota Oeste Veículos 

Ltda. Despacho no id. n. 18310631, indeferindo a entrega de “DVD” com 

os documentos referentes a prestação de contas pela parte Requerida, e 

intimando a parte Requerida para anexar os devidos documentos junto ao 

Sistema PJe. Manifestação da Requerida Construart Ltda no id. n. 

19529017, informando a apresentação dos documentos. Impugnação no 

id. n. 23121728, ocasião em que se insurgiu acerca das contas 

apresentadas pela parte Requerida, e sustentou que o lucro total da obra 

apresentou a quantia de R$ 10.298.640,85. Vieram-me os autos 

conclusos. É o sucinto relatório. Decido. Pois bem. II. De proêmio, 

necessário dispor acerca do caráter intrinsicamente dúplice da ação de 

exigir contas, podendo ser reconhecido saldo em favor de quem o tenha 

por direito, seja a parte Requerente, seja a parte Requerida, consoante 

disposição do art. 552 do Código de Processo Civil, com redação “in 

verbis”: “Art. 552. A sentença apurará o saldo e constituirá título executivo 

judicial.” Sobre o tema, eis a lição da doutrina de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery: “2. Interesse-necessidade para a ação. 

Entende-se por devedor de contas o que administrou bens ou interesses 

alheios e credor delas aquele em favor de quem a administração se deu. O 

interessado na ação de exigir contas é a parte que não saiba em quanto 

importa seu crédito líquido, nascido em virtude de vínculo legal ou negocial 

gerado pela administração de bens ou interesses alheios, levado a efeito 

por um em favor do outro.” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de 

Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2015, p. 1367). Denota-se, assim, que a ação de exigir 

contas decorre dos atos de administração de bens ou interesses alheios, 

no caso decorrente de negócio jurídico, com finalidade de apurar a 

existência de crédito ou débito. III. Necessário estabelecer também, que a 

ação de exigir contas se subdivide em duas fases, sendo que a primeira 

fase se destina a verificar o dever de prestar contas pela parte 

Requerida, e a segunda fase, caso existente, destina-se a verificar a 

regularidade das contas, com apuração de saldo em favor de quem o 

tenha por direito, se houver. IV. Nestes termos, a primeira se destina 

unicamente em verificar a existência do dever da parte Requerida em 

prestar as contas pleiteadas, ao passo que a segunda fase, somente será 

instaurada se procedente a sentença da primeira (vale dizer, se 

constatado o dever da parte Requerida de prestar contas) visará à 

adequação das verbas constantes nas contas, com o intuito de alcançar o 

saldo final do relacionamento patrimonial entre as partes. V. No tocante ao 

dever da parte Requerida em prestar contas, sua obrigação decorre 

justamente do Contrato de Prestação de Serviços de Mão de Obra de 

Construção Civil – 07/2015 (ids. n. 13762437, 13762461 e 13762485), 

notadamente da “Cláusula Quinta – Do Preço e do Pagamento”, a qual 

estabelece o pagamento de comissão no percentual de 30% (trinta por 

cento) sobre o lucro da obra, ao final desta, consoante a seguinte 

redação: “CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO. As partes 

pactuam neste ato que pelos serviços contratados, a CONTRATANTE 

pagará a CONTRATADA, a importância de R$ 300.000,00 (Trezentos mil 

reais), que serão pagos da seguinte forma: [...] PARÁGRAFO PRIMEIRO – 

No término da obra a CONTRATADA terá uma comissão de 30% sobre o 

lucro da obra. O referido valor será pago da seguinte forma: 50% do valor 

em imóveis e veículos e 50% em moeda corrente nacional.” VI. Ademais, 

por ocasião da própria contestação a Requerida Construart Ltda prestou 

as contas que entende devidas, oportunidade em que juntou aos autos os 

documentos pertinentes, assim considerando a atitude da parte Requerida 

tenho por superada a primeira fase, de modo que o feito deve prosseguir 

para a segunda fase. Corroborando o exposto, eis a doutrina de Marcos 

Vinicius Rios Gonçalves: “Citado, o réu poderá ter uma entre várias 

condutas possíveis: pode reconhecer a obrigação de prestar contas, e já 

as apresentar, caso em que o juiz considerará superada a primeira fase e 

passará, desde logo, à segunda. O juiz ouvirá o autor sobre as contas 

prestadas, no prazo de 15 (quinze) dias, e determinará as provas 

necessárias, podendo, se preciso designar audiência de instrução e 

julgamento. Ao final, proferirá sentença, na qual decidirá se há saldo em 

favor de alguma das partes;” (GONCALVES, Marcos Vinicius Rio. Direito 

Processual Civil Esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 560). (Sem 

grifos no original). E de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: 

“8. Citação do reú. O réu, obrigado a prestar contas será citado para 

apresenta-las ou contestar o pedido. Se apresentar as contas, o autor 

sobre elas se manifestará em quinze dias, findos os quais o juiz verificará 

se é o caso de julgar o feito no estado que se encontra ou saneá-lo para 

que sobrevenham as fases subsequentes (audiência de instrução e 

julgamento/produção de prova).” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa 

Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2015, p. 1368). (Sem grifos no original). ”11. 

Contestação e apresentação de contas. O réu pode reconhecer o dever 

de prestar contas, fazê-lo, mas contestar a demanda, porque não 

concorda com algo que tenha sido postulado pelo autor. Nesse caso, o 

juiz decidirá também sobre as objeções postas na contestação. (NERY 

JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de 

Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1368). (Sem 

grifos no original). VII. Desta forma, superada a primeira fase, e constando 

o feito com objeções postas pela Requerida Construart Ltda na 

manifestação defensiva, tenho pelo saneamento do feito, mormente a 

impossibilidade proceder com o julgamento antecipado, considerando os 

altos valores discutidos, a necessidade de apuração de saldo e análise 

quanto a rescisão contratual. VIII. Do Saneamento e Organização do 

Processo. VIII.1 No tocante a preliminar de inépcia da inicial por 

impossibilidade jurídica do pedido (id. n. 17005068-Pág. 17), tenho que 

esta se confunde com o mérito, de modo que postergo sua análise para 

quando do julgamento meritório. VIII.2 Considerando que não há mais 

questões processuais pendentes, dou o feito por saneado nos ditames do 

art. 357 do Código de Processo Civil. VIII.3 Fixo como pontos 

controvertidos os seguintes: · Apuração de saldo devedor em favor de 

quem o tenha por direito, se houver; · Rescisão contratual da relação 
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estabelecida entre as partes; · Satisfação dos deveres contratuais; · 

Prazo de duração do contrato e datas das notificações. Atinente ao prazo 

de duração do contrato, sua rescisão, e datas da notificação, saliento que 

a Cláusula Sexta – Da Vigência e do Prazo (id. n. 13762437-Pág. 4), 

estabelece o início no dia 25.07.2015 e término no dia 25.05.2016, sendo 

que as Notificações da Requerida à Autora foram expedidas nas datas de 

04.10.2016 (id. n. 17005908-Pág. 3/4) e 26.09.2016 (id. n. 17005908-Pág. 

5/6). Por sua vez, a notificação de rescisão contratual fora expedida na 

data de 30.01.2017 (id. n. 17006415-Pág. 1), sendo narrado a recusa de 

recebimento pelo Autor no id. n. 17006425-Pág. 1 na data de 02.02.2017, 

fatores a serem considerados na análise dos pontos controvertidos. VIII.4 

Intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem no prazo de 5 

(cinco) dias, quanto ao saneamento realizado, sob pena de estabilização 

do saneamento, nos termos do art. 357, § 1°, do Código de Processo Civil. 

VIII.5 Intimem-se, ainda, as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias 

especifiquem as provas que pretendem produzir, esclarecendo a 

necessidade e adequação, sob pena de indeferimento. IX. Por fim, 

conclusos para deliberação. X. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001482-47.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO DELLA VECCHIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRCEIA MARIA ELY OAB - MT16141/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA (REQUERIDO)

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001482-47.2020.8.11.0045 REQUERENTE: PEDRO PAULO DELLA 

VECCHIA REQUERIDO: VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA, 

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA Vistos, etc. I. De proêmio, importa salientar que a demanda refere-se 

a ação que tramitou perante o Juízo da Sexta Vara Comarca de Lucas do 

Rio Verde/MT, vide id. n. 30433679. II. Desta forma, remetam-se os autos à 

Sexta Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. III. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. IV. Às providências. Com urgência. Lucas do Rio 

Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001181-03.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

STERFSON RAIMUNDO DA SILVA SOEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

RAYSA FREITAS DA SILVA OAB - MA17542 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Inicialmente, defiro o processamento gratuito. II. Analisando 

os elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho que o pedido 

de tutela de urgência não encontra guarida. III. Isso porque, embora seja 

evidente o interesse de agir do autor em relação ao pleito da concessão 

de aposentadoria por invalidez, tal interesse não subsiste quanto ao 

pedido liminar que visa restabelecer benefício anteriormente cessado e 

idêntico ao que vem recebendo atualmente (auxílio doença), nem em 

relação ao pedido que visa impedir o INSS de cessar o auxílio doença que 

vem sendo pago (inexiste pretensão resistida da autarquia a justificar a 

intervenção judicial neste momento). IV. Sendo assim, indefiro a tutela de 

urgência vindicada. V. Antes de determinar a citação do Instituto 

requerido, seguindo posicionamento doutrinário recente DEFIRO a 

realização antecipada de perícia médica. VI. Nomeio para atuar como 

expert deste Juízo o Dr. Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque, CRM/MT 

7689, e-mail rodrigomust@hotmail.com, o qual cumprirá escrupulosamente 

o encargo que lhe é conferido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 422, CPC), devendo apresentar o laudo no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. Quanto ao valor dos 

honorários periciais, em processos que tramitam na justiça estadual em 

virtude de competência federal delegada, quando o autor é beneficiário de 

assistência judiciária gratuita, foi regulamentado pelo Conselho da Justiça 

Federal por intermédio da Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz 

ultrapassar o limite máximo estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) 

vezes, atendendo ao grau de especialização do perito, à complexidade do 

exame e ao local de sua realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução 

n° 305/2014]. Portanto, considerando-se a enorme dificuldade para 

encontrar profissionais que aceitem o encargo nas comarcas do interior, 

aliada ao grau de complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, 

ARBITRO os honorários periciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

a serem arcados pela Justiça Federal. VII. A parte autora fica desde já 

intimada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, e caso já não 

tenha feito, apresentar quesitos e indique assistente técnico. VIII. Por sua 

vez, em relação aos quesitos do INSS, junte-se cópia de quesitação 

apresentada ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas 

previdenciárias. IX. Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 

2017 foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a 

qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, assim 

com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é imprescindível que, nos 

laudos periciais produzidos nos processos, os peritos judiciais informem a 

data estimada em que o periciando estará suscetível de reabilitação, ou 

seja, a data possível de alta do segurado para que assim o magistrado 

possa fixar o prazo estimado para a duração do benefício. X. Com o laudo 

nos autos, cite-se o Instituto requerido para que responda a presente 

ação, se quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do 

art. 183 do Código de Processo Civil. XI. Após, intime-se a requerente para 

no prazo legal apresentar impugnação, caso queira. XII. Em seguida, 

imediatamente conclusos para deliberação. XIII. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001464-26.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA SOUSA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313-O (ADVOGADO(A))

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc., Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

DETERMINO a realização antecipada de perícia médica. Nesse sentido: 

“AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA ANTECIPADA. Não 

sendo contundente a prova dos autos no sentido de comprovar, de plano, 

a incapacidade laboral da parte autora, deve-se prestigiar a decisão do 

juiz a quo que indeferiu a antecipação de tutela, devendo ser determinada 

a realização antecipada da perícia médica judicial com nova análise do 

pedido de tutela antecipada após a perícia. (TRF-4 - AG: 

78847720134040000 RS 0007884-77.2013.404.0000, Relator: CELSO 

KIPPER, Data de Julgamento: 12/03/2014, SEXTA TURMA, Data de 

Publicação: D.E. 21/03/2014).” Nomeio para atuar como expert deste Juízo 

o Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque, CRM/MT 7689, e-mail 

rodrigomust@hotmail.com, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo 

que lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 

422, CPC), devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar do início dos trabalhos. Quanto ao valor dos honorários periciais, 

em processos que tramitam na justiça estadual em virtude de competência 

federal delegada, quando o autor é beneficiário de assistência judiciária 

gratuita, foi regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio 

da Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) vezes, atendendo ao grau de 
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especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de sua 

realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014]. Portanto, 

considerando-se a enorme dificuldade para encontrar profissionais que 

aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao grau de 

complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, ARBITRO os 

honorários periciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem 

arcados pela Justiça Federal. A parte autora fica desde já intimada para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, e caso já não tenha feito, 

apresentar quesitos e indique assistente técnico. Por sua vez, em relação 

aos quesitos do INSS, junte-se cópia de quesitação apresentada 

ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas previdenciárias. 

Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em 

Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os 

Planos de Benefícios da Previdência Social, assim com base no art. 60 § 

8º da Lei 13.457/17 é imprescindível que, nos laudos periciais produzidos 

nos processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o 

Instituto requerido para que responda a presente ação, se quiser, no 

prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do art. 183 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se as partes sobre o resultado da perícia, podendo 

os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas partes oferecerem 

seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo 

único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a 

parte autora para no prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em 

seguida, imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005321-17.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDNEIA COLA BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1005321-17.2019.8.11.0045 AUTOR(A): MARIA EDNEIA COLA BORGES 

REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Trata-se de Ação Revisional c.c. 

Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta por Maria 

Edneia Cola Borges em desfavor do Banco BMG S.A. Decisão n. 

26368943, determinando a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

bem como a realização de requerimento administrativo, no prazo de 30 

(trinta) dias. Manifestação da parte Autora no id. n. 27429063, postulando 

pelo estabelecimento do marco inicial para a emenda da exordial. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. Fundamento. Decido. 

Pois bem. Cabe ao Magistrado o encargo de conduzir o processo segundo 

lição do art. 139 do Código de Processo Civil, na função de zelar e dirigir o 

processo dentro dos ditames legais. O Juiz desenvolve cognição ao 

receber a petição inicial, não se tratando de mero expediente, haja vista 

que nesta fase visa-se a constatação do preenchimento dos requisitos 

dos arts. 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, 

impõem-se o prévio exame para impedir que petições iniciais ineptas 

possam ensejar prática de atos processuais inúteis e desnecessários ou 

que eventuais defeitos ou irregularidades sejam, desde pronto, sanados, 

dando-se oportunidade ao desenvolvimento válido e regular do processo. 

Nesse ponto, conforme decisão n. 26368943 dos autos, fora determinado 

à parte Autora a emenda da petição inicial, sendo que sem prejuízo da 

emenda, fora determinado a suspensão do feito para realização do 

requerimento administrativo do contrato junto ao Banco Requerido. Cabe 

ponderar, que a decisão n. 26368943, fora proferida na data de 

21.11.2019, e consignou o prazo legal para realização da emenda, e sem 

prejuízo desta, a promoção do requerimento administrativo, de modo que 

suficientemente clara quanto ao prazo da emenda, de modo que descabe 

fixação de marco inicial, conforme postulado pela parte Requerente no id. 

n. 27429063. Lado outro, mesmo que assim não fosse a decisão 

determinando a emenda fora proferida na data de 21.11.2019, sendo que 

até o presente momento (março de 2020) não consta seu cumprimento, 

sendo medida de direito o indeferimento desta. Assim, tem-se que a 

ilegalidade reside no indeferimento da inicial sem prévia oportunidade de 

emenda ou complementação. Contudo, havendo este ato processual e não 

tendo a parte se desincumbido neste ínterim, possível o indeferimento da 

exordial. Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, para indeferir a petição inicial. Custas pela parte 

Requerente, ficando, porém, suspensa a condenação a teor do art. 98, § 

3°, do Código de Processo Civil, uma vez defiro à parte Autora o benefício 

da gratuidade judiciária. Incabíveis honorários advocatícios. Transitada em 

julgado, arquive-se, observando as cautelas de estilo. Às providências. 

Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002098-90.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE RODRIGUES BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA DA PERÍCIA 

MÉDICA, A SER REALIZADA NO DIA 08/07/2020 (QUARTA- FEIRA), A 

PARTIR DAS 08:30 HORAS, POR ORDEM DE CHEGADA, À AV. MATO 

GROSSO 936-S ALVORADA DE LUCAS DO RIO VERDE- MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004352-36.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA ELY LOPES FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH OAB - MT0006167A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora que nos termos do artigo 

1.284 da CNGC, os presentes autos permanecerão nesta secretaria pelo 

prazo de 15 dias úteis aguardando o início do cumprimento de sentença 

pela parte interessada, sendo após, arquivados.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002065-71.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PINI DE FREITAS OAB - SP358083 (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES OAB - SP237773 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELINA ANDRADE CORTES (EXECUTADO)

EVANDRO CELLA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA QUE A PARTE AUTORA, PROVIDENCIE O SOLICITADO 

PELO JUIZO DE NOVA UBIRATÃ-MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004097-78.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE COSTA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)
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INSS (REU)

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (REU)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES ACERCA DA PERÍCIA 

MÉDICA, AGENDADA PARA O DIA 22 DE JULHO DE 2020, NO CENTRO 

MÉDICO CÉSPEDES, A PARTIR DAS 08:30, POR ORDEM DE CHEGADA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002782-78.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERI DA CRUZ LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES ACERCA DA DATA 

DA PERÍCIA MÉDICA, A SER REALIZADA NO DIA 22/07/2020, A PARTIR 

DAS 08:30, POR ORDEM DE CHEGADA, NO CENTRO MÉDICO CÉSPEDES, 

AV. MATO GROSSO 936-S ALVORADA DE LUCAS DO RIO VERDE- MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001480-14.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que, nesta data, intimo mo autor 

a fim de que apresente impugnação a Contestação. LUCAS DO RIO 

VERDE, 25 de março de 2020. LEILA CRISTINA DE LIMA GOMES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: 

(65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000995-48.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FURINI, FURINI E CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON GODOY DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que, nesta data, intimo o autor 

da juntada do AR, com a informação de não procurado. ID 28054201. 

LUCAS DO RIO VERDE, 25 de março de 2020. LEILA CRISTINA DE LIMA 

GOMES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE LUCAS DO RIO 

VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: 

(65) 35492787

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002065-71.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PINI DE FREITAS OAB - SP358083 (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES OAB - SP237773 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELINA ANDRADE CORTES (EXECUTADO)

EVANDRO CELLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1002065-71.2016.8.11.0045 EXEQUENTE: FIAGRIL EXECUTADO: 

EVANDRO CELLA, ADELINA ANDRADE CORTES Vistos etc. Trata-se de 

embargos de declaração opostos por Fiagril contra decisão interlocutória 

proferida nos autos (ID 29922099), alegando que ocorreu omissão 

concernente na análise do requerimento de penhora e avaliação de grãos 

dos executados. É O RELATÓRIO. DECIDO. Os embargos são tempestivos, 

razão pela qual os conheço e os aprecio. É de se observar que, em regra, 

somente é possível conferir caráter modificativo, se existente omissão na 

decisão sobre questão debatida nos autos ou devidamente demonstrada a 

contradição e o manifesto equívoco do julgador, o que não aconteceu 

nesse caso específico da decisão ora questionada. No caso em tela, a 

decisão tida como omissa analisou os requerimentos formulados conforme 

a ordem preferencial disposta no art. 835 e incisos, do CPC. Assim, não há 

que se dizer em omissão da decisão objurgada, mas na ânsia do 

exequente na satisfação de seu crédito. Outrossim, constato que a 

embargante desistiu do requerimento de avaliação e penhora de grãos, 

que ensejou os presentes embargos declaratórios, após a juntada do 

extrato do BACENJUD nos autos, conforme petição de ID 30551769, o que 

configura a desistência tácita do recurso manejado. Diante do exposto, 

REJEITO os embargos de declaração opostos, mantendo-se incólume a 

referida decisão e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Ademais, tendo em vista que a penhora de ativos 

financeiros restou frutífera (ID 30383424), intimem-se os executados 

pessoalmente para, querendo, manifestarem acerca do bloqueio de 

valores, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Lucas do Rio Verde, 25 de março de 2020. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002021-81.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIO FRANQLIM PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1002021-81.2018.8.11.0045 AUTOR(A): OLIVIO FRANQLIM PEREIRA REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C 

PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO ajuizada por OLIVIO FRANQLIM 

PEREIRA em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Aduz o requerente, em síntese, que reside em uma casa no 

Bairro Parque das Araras à rua Caçapava do Sul, sendo que as faturas 

referentes ao consumo do mês de Dezembro/2017, Janeiro e Fevereiro de 

2018, da unidade consumidora sob o nº 6/2120976-2, vieram com altíssimo 

valor, o que se deu a partir da queda de um raio, que também causou a 

avaria em seu aparelho celular. Dessa forma, pretende o autor a 

devolução dos valores pagos indevidamente, referentes às faturas de 

dezembro de 2017 a fevereiro de 2018, no valor de R$ 1.608,11 (um mil, 

seiscentos e oito reais e onze centavos); a condenação da Requerida à 

reparação do dano material, com o pagamento dos celulares (queimado e 

o novo) no valor total de R$ 947,99 (novecentos e quarenta e sete reais e 

noventa e nove centavos); e a condenação da empresa requerida ao 

pagamento de 15 (quinze) salários mínimos, como medida punitivo 

compensatória a título de danos morais. Realizada audiência no CEJUSC, a 

tentativa de conciliação restou infrutífera (Id. 13958405). A requerida 

apresentou contestação, pugnando pela improcedência do pedido e 

acostando documentos que comprovam a perícia do medidor e o histórico 

de consumo do autor (Id.14349422). O autor apresentou sua impugnação 

à contestação no Id. 14950603. Em decisão de saneanento do feito, foram 
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fixados os pontos controvertidos e deferida a inversão do ônus da prova, 

intimando-se as partes para indicarem as provas que pretendem produzir 

(Id. 21450742), tendo decorrido o prazo sem manifestação. É o relatório . 

Decido. Tratado-se de questão que independe da produção de outras 

provas, passo ao julgamento antecipado da lide. Não havendo preliminares 

para serem analisadas, adentro à análise do mérito. Deve-se anotar que a 

relação estabelecida pelas partes está inserida no âmbito do Código de 

Defesa do Consumidor, portanto, deve ser regida por suas normas. 

Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo a parte 

reclamante - consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicada em 

seu favor a inversão do ônus da prova, para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que a empresa tem melhor condição e técnica de 

produzir provas a seu favor. Neste contexto, caberia à empresa-requerida 

comprovar os fatos extintivos ou impeditivos de sua responsabilidade, o 

que não ocorreu, senão vejamos. No caso em tela, aduz o autor que, a 

partir da queda de um raio em sua residência, provavelmente em razão de 

alguma avaria no medidor, as faturas seguintes passaram a apresentar 

valor exorbitante, razão pela qual requereu o ressarcimento dos valores 

pagos de dezembro de 2017 a fevereiro de 2018, bem como requer o 

ressarcimento do valor de seu aparelho celular, danificado em razão da 

descarga elétrica causada pelo raio, além da compensação pelo dano 

moral sofrido. Inobstante, sustenta a parte requerida que agiu de forma 

correta, procedendo à perícia no medidor, que não detectou qualquer 

irregularidade, bem como aduz que oscilações no valor cobrado são 

comuns, podendo decorrer da compra de novos aparelhos ou a existência 

de mais pessoas na residência. Juntamente com sua contestação, a 

Reclamada apresentou o histórico de consumo do autor e demais registros 

e informações. É certo que a inversão do ônus da prova em favor do autor 

não o desonera da obrigação de fazer provas mínimas de suas 

alegações, como do dano material que alega ter sofrido em razão da perda 

do aparelho celular e a especificação e valor do mesmo. Verifico ainda 

que, embora o autor tenha afirmado que as cobranças abusivas se 

iniciaram a partir da queda de um raio, o que também teria causado dano a 

seu aparelho celular, sequer indicou a data de tal fato, tendo afirmado, em 

sua inicial: O requerente afirma que após a queda de um raio próximo a 

sua residência, o medidor de consumo de energia elétrica apresentou o 

aumento injustificável de KWh, passando a ser, nos meses de Dezembro, 

Janeiro e Fevereiro, 470, 999, 463, respectivamente, sendo que sua média 

dos últimos meses é de 150, conforme apresentado na própria fatura. 

Verifica-se, ademais, que o autor não apresentou qualquer documento 

que comprove a avaria em seu aparelho celular, nem mesmo fotografia ou 

laudo de qualquer assistência técnica, razão pela qual não se desincumbiu 

do ônus de provar o dano em tal aparelho. Portanto, não tendo sido 

apresentadas provas dos danos supostamente ocorridos no aparelho 

celular do autor, não merece prosperar a condenação da requerida ao 

pagamento de dano material. Quanto à alegação de que as faturas do mês 

de Dezembro de 2017 a Fevereiro de 2018 apresentaram valor 

exorbitante, verifica-se que assiste razão ao autor, vez que o consumo 

indicado para referido período se mostra, em especial em janeiro, seis 

vezes maior que seu consumo médio. O histórico de consumo 

apresentado pela requerida mostra que o gasto do autor, em janeiro de 

2018, correspondeu a 999.6287 KWH, o que, inclusive, constou do próprio 

documento, registrando-se o "consumo acima da média" (Id. 14349427, pg. 

02), o que destoa completamente do consumo médio verificado pelo autor 

e demonstra a ocorrência de falha da distribuidora de energia. Nesse 

ponto, a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a 

regularidade da cobrança, tendo se limitado a afirmar que o consumo pode 

ter decorrido da compra de eletrodomésticos ou da presença de mais 

moradores no local. Dessa forma, é certo que, ainda que tenha ocorrido 

"fuga de energia", tal prejuízo não pode ser imputado ao consumidor, que 

agiu de forma diligente ao procurar a distribuidora de energia e o PROCON 

na tentativa de prévia solução do problema, fazendo jus o autor, portanto, 

à restituição em dobro do valor indevidamente pago, no termos do artigo 

42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Por outro lado, 

entendo que não merece prosperar a alegação de ocorrência de dano 

moral, vez que a requerida tomou providências para atender o 

consumidor, providenciando a perícia do medidor, tanto que as faturas 

posteriores voltaram a apresentar valores compatíveis com o consumo 

médio, sendo certo que o mero descontentamento decorrente das falhas 

na prestação do serviço não configura dissabor grave a ponto de implicar 

dano moral. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos iniciais para determinar que a requerida proceda ao refaturamento 

das contas referentes aos meses de dezembro de 2017, janeiro de 2018 e 

fevereiro de 2018, aplicando-se a média anual do consumo (seis meses 

anteriores e seis meses posteriores ao período), devendo o valor pago a 

mais ser restituído ao consumidor, em dobro, devidamente corrigido a 

partir do pagamento e acrescido de juros a partir da citação. Em 

consequência, DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a 

requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 

10% sobre o valor da causa. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo. Lucas do Rio 

Verde, 25 de março de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004564-57.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALAIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1004564-57.2018.8.11.0045 REQUERENTE: MARIA ALAIS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Concessão Judicial de Auxílio Doença c/c 

Conversão em Aposentadoria por Invalidez com Tutela de Urgência, 

ajuizada por Maria Alais de Oliveira em face do Instituto Nacional de 

Seguro Social, narrando em suma, que a parte autora está acometida de 

enfermidade total e permanente que a impede de trabalhar. Com a inicial 

vieram documentos. Decisão inicial no Id 16156789 indeferindo o pedido 

liminar, tendo em vista que os atestados juntados na peça exordial 

possuíam data anterior ao exame realizado junto a autarquia requerida. 

Citado, o requerido apresentou contestação e documentos no Id 18605161 

sustentando que a parte autora não cumpriu os requisitos legais para 

implantação do benefício. Laudos periciais juntados nos Ids. 19760757, 

197760761 e 19760770. No id 19877416 a parte autora se manifestou 

acerca do laudo pericial, tendo apresentado sua impugnação à 

contestação no documento de id. 19879118. A autarquia requerida foi 

intimada para se manifestar acerca do laudo pericial (id. 25913814), tendo 

permanecido inerte. É o relatório. Decido. No que atine ao mérito da 

questão, tenho que deva ser concedida aposentadoria por invalidez à 

parte autora por encontrar guarida na Lei 8.213/91, que reconhece esse 

direito ao segurado que estiver incapacitado para o exercício de atividade: 

“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.” “Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a 

partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o 

disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.” “Art. 59. 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.” 

Dessume-se, assim, que quatro são os requisitos exigidos pela Lei 

8.213/91, para obtenção da aposentadoria por invalidez do trabalhador: a) 

a comprovação da incapacidade; b) impossibilidade de reabilitação; c) 

impossibilidade do exercício de atividade que lhe garanta subsistência; d) 

carência. Partindo dessas premissas, é de se notar que restou 

demonstrado nos autos, após perícia médica, que a autora encontra-se 

acometida de doença que a incapacita de forma permanente. Descreve a 

perícia que desde do ano de 2018 a autora apresenta dor articular, 
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espondiloses com radiculopatias, dor lombar baixa, tendinopatia do 

supraespinhal bilateral nos ombros, bursite subacromio/subdeltoide do 

ombro esquerdo, espondiloartrose lombar, entesopatia, discopatia lombar, 

três hérnias de disco lombares com compressão do saco dural e uma 

delas com compressão radicular direito (CID 10 M255, M472, M545, M541 e 

M544), resultando em incapacidade laboral definitiva e total desde 

junho/2018. No caso, o perito médico afirmou que a incapacidade da parte 

autora não é suscetível de recuperação ou habilitação para o exercício da 

função que exercia ou mesmo de outras atividades, razão pela qual 

forçoso é reconhecer a impossibilidade de readequação a outra atividade 

que lhe garanta a subsistência, sem depender de esforço físico (‘vide’ 

laudo pericial nos Ids 19760757/ 197760761/19760770). Quanto ao 

período de carência, a questão está superada, pois do CNIS anexado aos 

autos (Id. 16151576) se verifica a condição de segurada por mais de 12 

(doze) contribuições. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

para o fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

– INSS ao pagamento mensal à autora do benefício da aposentadoria por 

invalidez permanente, no valor a ser apurado, julgando extinta a ação, com 

resolução de mérito. A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ 

faço constar nesta sentença: 1. Nome do Segurado: Maria Alais de 

Oliveira 2. CPF: 350.767.122-00. 3. Benefício concedido: Aposentadoria 

por invalidez 4. Data do início do benefício: 19/06/2018 (data do 

requerimento administrativo). 5. Renda mensal inicial: 100% do salário de 

benefício 6. Data início do pagamento: 30 (trinta) dias a contar da 

intimação. Destacando que a prova inequívoca foi estabelecida na 

sentença, e diante do pedido da parte e da verossimilhança das alegações 

já enfrentadas na presente decisão, defiro a antecipação de tutela, para o 

fim de determinar o estabelecimento da aposentadoria, nos termos já 

expressos no dispositivo da sentença, em 30 (trinta) dias. Veja-se que a 

parte autora possui reduzida capacidade de trabalho, o que gera o perigo 

de dano irreparável, vez que o benefício tem caráter alimentar. As 

prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas 

monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como 

legislação superveniente, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 

19/TRF da 1º Região, até o efetivo pagamento, bem como acrescidas dos 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar 

da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes, incidindo essa taxa de juros até a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 (DOU de 30/06/2009), a partir de 

quando os juros moratórios deverão ser aplicados à razão de 0,5% ao 

mês, tendo em vista que estes são os juros consagrados nas cadernetas 

de poupança. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, 

no percentual de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos 

entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 

do STJ. Em atenção ao artigo 496, § 3º, inciso I do Código de Processo 

Civil, deixo de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, por se tratar de condenação de valor certo não excedente a 

1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 25 de março de 

2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001500-10.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE MERCY MONTEIRO DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

Nos termos do Art. 11 da Resolução n.º 405/2016 do Conselho da Justiça 

Federal, INTIMO as partes acerca do teor do ofício requisitório expedido 

antes do encaminhamento ao Tribunal para, caso queiram, manifestem-se 

no prazo de 05 (cinco) dias, contado em dobro para a executada. INTIMO, 

ainda, a parte EXEQUENTE para, desde já, informar nos autos os dados 

bancários para expedição do competentes alvarás, após o depósito 

judicial dos valores requisitados.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004944-46.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ECILENE CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

ANNA KAROLYNE DA SILVA DE NOVAES OAB - MT25802/O 

(ADVOGADO(A))

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004944-46.2019.8.11.0045. Com fundamento no conteúdo 

do art. 9.º do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a impugnação 

apresentada pela autarquia requerida (evento nº 29392748). Cumpra-se a 

decisão judicial encartada no evento n. 28975468, com relação à 

expedição de ofício eletrônico para implantação do benefício e requisição 

de pagamento dos honorários periciais. A escrivania deverá elaborar 

certidão, com a finalidade de atestar se a autarquia requerida, 

devidamente citada, veiculou contestação. Após, venham os autos 

conclusos para exame. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de março de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000320-51.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAN MARTINS DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000320-51.2019.8.11.0045. Considerando-se que houve a 

expedição de ofício eletrônico via sistema JusConvenio (evento nº 

29595711), determino a intimação do autor para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresente o documento denominado “Declaração de Benefício – 

Consta/Nada Consta”, a fim de verificar se consta ou não benefício em 

seu nome. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de março de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1005026-48.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO SIMOES RODRIGUES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005026-48.2017.8.11.0045. Intimem-se as partes para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, apresentando de forma fundamentada a sua necessidade. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de março de 2020. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000108-93.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO DOMINGOS (AUTOR(A))

LUIS FERNANDO DOMINGOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000108-93.2020.8.11.0045. Item I – Compulsando os autos, 

bem como em consulta realizada no Sistema de Controle de Processos 

PJe, verifica-se que, no dia 02/03/2020, nos autos da ação n.º 

1001046-88.2020.8.11.0045, em trâmite no Juizado Especial Cível desta 

Comarca, foi prolatada decisão declinando a competência para 

processamento e julgamento daquela ação para este juízo, em razão da 

prevenção. Diante disto, Indefiro o pedido de remessa dos autos ao 

Juizado Especial Cível. Item II – D’outra banda, da análise dos documentos 

acostados à exordial, extrai-se que figura como titular da unidade 

consumidora de energia elétrica apenas o autor Hélio Domingos. Assim, a 

fim de viabilizar a análise da legitimidade ativa, Determino que se proceda a 

intimação dos requerentes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestem objetivamente acerca do tema, bem como, a fim de viabilizar a 

análise do pedido de concessão da justiça gratuita, no mesmo prazo, 

juntem aos autos as declarações de pobreza/hipossuficiência, 

devidamente assinadas, ou realizem o recolhimento das custas 

processuais. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de março de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001671-33.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

Agrícola Cantelli Ltda (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL SARKIS MELHEM NETO OAB - PR36790 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMINHOS DO PARANA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA OAB - PR22076 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES OAB - PR20738 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Edson dos Santos (TESTEMUNHA)

COMARCA DE GUARAPUAVA - PR (DEPRECANTE)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta precatória n.º 1001671-33.2019.8.11.0086. Intime-se a requerente, 

através do advogado constituído, via DJe, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, indique o endereço atualizado da testemunha a ser ouvida, sob pena 

de devolução da carta precatória. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de 

março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005367-06.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO RAFAEL BUSS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RAFAEL BUSS OAB - MT7023-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVAIR DALLA COSTA (EXECUTADO)

CLARI MARIA PLETSCH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005367-06.2019.8.11.0045. Segundo a norma de regência, 

os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, 

pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a 

sentença nesta parte [art. 23 da Lei nº 8.906/94]. Isso significa dizer, 

portanto, que em se tratando de direito autônomo do advogado, a 

execução dos honorários sucumbenciais, seja em ação autônoma, seja 

por meio de cumprimento de sentença, inaugura uma nova relação jurídica 

processual entre advogado-exequente e o devedor-executado. Portanto, 

diante desta moldura, devido à existência de uma nova relação 

jurídica-processual, o advogado-exequente deverá promover o 

recolhimento das custas processuais. Proceda-se à intimação do 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o 

recolhimento das custas judiciais devidas [cnf.: Tabela B, item I c/c letra ‘a’, 

do Provimento nº 11/2018-CGJ/TJMT]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 24 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000048-23.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERT ALVES DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000048-23.2020.8.11.0045. Intime-se o requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à complementação da petição 

inicial, para o fim de depositar o cheque, na via original, em cartório [art. 

425, § 2º do Código de Processo Civil]. Após, com a apresentação dos 

documentos, proceda-se à citação do requerido para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda ao pagamento da quantia em dinheiro descrita na 

inicial, acrescida de honorários de advogado no percentual de 5% do valor 

atribuído à causa [art. 701 do Código de Processo Civil], ou formule 

embargos à ação monitória [art. 702 do Código de Processo Civil]. O 

cumprimento espontâneo do mandado judicial isentará o requerido do 

pagamento de custas do processo [art. 701, § 1.º do Código de Processo 

Civil]. A ausência de pagamento e a não-apresentação de embargos à 

ação monitória produzirá a constituição, de pleno direito, de título executivo 

judicial, independentemente de qualquer tipo de formalidade [art. 701, § 2.º 

do Código de Processo Civil]. Concedo ao requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de março de 

2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000021-40.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GONCALVES GALENO (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000021-40.2020.8.11.0045. Intime-se o requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à complementação da petição 

inicial, para o fim de depositar os cheques, nas vias originais, em cartório 

[art. 425, § 2º do Código de Processo Civil]. Após, com a apresentação 

dos documentos, proceda-se à citação do requerido para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, proceda ao pagamento da quantia em dinheiro 

descrita na inicial, acrescida de honorários de advogado no percentual de 

5% do valor atribuído à causa [art. 701 do Código de Processo Civil], ou 

formule embargos à ação monitória [art. 702 do Código de Processo Civil]. 

O cumprimento espontâneo do mandado judicial isentará o requerido do 

pagamento de custas do processo [art. 701, § 1.º do Código de Processo 

Civil]. A ausência de pagamento e a não-apresentação de embargos à 

ação monitória produzirá a constituição, de pleno direito, de título executivo 

judicial, independentemente de qualquer tipo de formalidade [art. 701, § 2.º 

do Código de Processo Civil]. Concedo ao requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de março de 

2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000935-07.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINO ROBERTO PINTO ALVES (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO SILVA ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000935-07.2020.8.11.0045. Segundo a norma de regência, 
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os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, 

pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a 

sentença nesta parte [art. 23 da Lei nº 8.906/94]. Isso significa dizer, 

portanto, que, em se tratando de direito autônomo do advogado, a 

execução dos honorários sucumbenciais, seja em ação autônoma, seja 

por meio de cumprimento de sentença, inaugura uma nova relação jurídica 

processual entre advogado-exequente e o devedor-executado. Portanto, 

diante desta moldura, devido à existência de uma nova relação 

jurídica-processual, o advogado-exequente deverá promover o 

recolhimento das custas processuais. Proceda-se à intimação do 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o 

recolhimento das custas judiciais devidas [cnf.: Tabela B, item I c/c letra ‘a’, 

do Provimento nº 11/2018-CGJ/TJMT]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 24 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000363-51.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALANDARC DA ROSA DANTAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANDARC DA ROSA DANTAS OAB - MT0008140A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MIGUEL DIER (EXECUTADO)

FRANCISCO DIER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000363-51.2020.8.11.0045. Segundo a norma de regência, 

os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, 

pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a 

sentença nesta parte [art. 23 da Lei nº 8.906/94]. Isso significa dizer, 

portanto, que, em se tratando de direito autônomo do advogado, a 

execução dos honorários sucumbenciais, seja em ação autônoma, seja 

por meio de cumprimento de sentença, inaugura uma nova relação jurídica 

processual entre advogado-exequente e o devedor-executado. Portanto, 

diante desta moldura, devido à existência de uma nova relação 

jurídica-processual, o advogado-exequente deverá promover o 

recolhimento das custas processuais. Proceda-se à intimação do 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o 

recolhimento das custas judiciais devidas [cnf.: Tabela B, item I c/c letra ‘a’, 

do Provimento nº 11/2018-CGJ/TJMT]. No mesmo ato, intime-se o 

exequente para que complemente a petição inicial, acostando aos autos 

cópia do acórdão prolatado pela segunda instância, bem como cópia da 

certidão do trânsito em julgado. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 

de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005635-60.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARDOZO SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP (EXEQUENTE)

FERREIRA E DE CAIRES ADVOGADOS E CONSULTORES S/S 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HASEGAWA SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1005635-60.2019.8.11.0045. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia como mandado. Após, com as baixas 

pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de 

estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de março de 2020. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003044-28.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIPAGRO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO(A))

ABEL SGUAREZI OAB - MT8347-O (ADVOGADO(A))

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO CALETTI DEON (EXECUTADO)

NEIVA NOVELLO ARGENTA (EXECUTADO)

JOSE ARMANDO ARGENTA (EXECUTADO)

RUBIA ARGENTA DEON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT0021936A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003044-28.20109.8.11.0045. Considerando-se que a 

credora apresentou as matrículas atualizadas dos bens imóveis, com 

lastro no conteúdo normativo do art. 845, § 1.º do Código de Processo 

Civil, determino a realização da penhora dos imóveis, de propriedade dos 

executados, descritos nas matriculas imobiliárias juntadas no evento n. 

24550510, mediante termo nos autos. Logo após, a escrivania deverá: a) 

expedir certidão de inteiro teor do ato de constrição judicial, para fins de 

averbação no Cartório de Registro de Imóveis [art. 844 do Código de 

Processo Civil]; b) proceder à intimação da exequente para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, providencie a juntada de cópia da matrícula atualizada 

dos bens, com a penhora averbada; c) expedir carta precatória para a 

Comarca de Brasnorte/MT, para fins de proceder-se à avaliação e 

alienação judicial dos bens imóveis; e d) proceder à intimação das partes, 

através de seus procuradores, via DJe, acerca da ultimação dos atos 

processuais de penhora e de avaliação. Considerando-se a ausência de 

liquidação voluntária da dívida, Determino que se expeça certidão judicial 

comprobatória da dívida, para fins de inclusão de registro em cadastros de 

inadimplentes [art. 782, § 3.º do Código de Processo Civil]. 

Considerando-se que a execução deve se desenvolver de maneira menos 

gravosa ao devedor, visando assegurar a observância ao princípio do 

contraditório, com fundamento no conteúdo do art. 9.º do Código de 

Processo Civil, determino a intimação dos executados, através do 

advogado constituído, via DJe, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestem a respeito do pedido da exequente que visa a penhora de 

outros bens (reforço da penhora), contido do item “II.D” da petição juntada 

no evento n. 24550501. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de março de 2020. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002113-25.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DE JESUS KERES (AUTOR(A))

GILBERTO KERES (AUTOR(A))

LUCIANA KERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO LUCAS DO RIO VERDE LTDA (REU)

SIRLEI FERREIRA MENDES (REU)

LIVONIUS ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA. (REU)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS JOSIAS MENNA DE OLIVEIRA OAB - RS16126 (ADVOGADO(A))

JULIANO RODRIGUES FERRER OAB - RS39376 (ADVOGADO(A))

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002113-25.2019.8.11.004. Com fundamento no teor do art. 

437, §1º do Código de Processo Civil, determino a intimação dos 

requeridos para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre o 

conteúdo dos documentos juntados pela requerente com a réplica. 

Proceda-se também a intimação das partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

apresentando de forma fundamentada a sua necessidade. Após, abra-se 

vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo e 10 (dez) dias, 

se manifeste. Em seguida, voltem conclusos. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 25 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001904-61.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. F. D. L. (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT8967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. J. S. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001904-61.2016.8.11.0045. Proceda-se à citação do 

executado, mediante a expedição de carta precatória, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, realize o pagamento integral do débito, acrescido de 

custas judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. Transcorrido o 

prazo de 15 (quinze) dias sem quitação voluntária da dívida, inicia-se, de 

imediato, independentemente de penhora e nova intimação, o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de impugnação [art. 525 do Código de 

Processo Civil]. A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no 

pagamento de honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% 

sobre o valor dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; 

na expedição de mandado de penhora e avaliação de bens [art. 523, § 3.º 

do Código de Processo Civil]; c) na realização de apontamento de protesto 

da decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de 

inadimplentes [art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo 

Civil]. Concedo à exequente o benefício da assistência judiciária gratuita. O 

processo deverá tramitar em segredo de justiça [art. 189, inciso II do 

Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de 

março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000665-80.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000665-80.2020.8.11.0045. Com efeito, “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: o processo 

principal já tiver sido baixado; se tratar de cumprimento de sentença” [art. 

13 da Resolução TJ-MT/TP n.º 03/2018 – que regulamenta o processo 

judicial eletrônico no âmbito da 1.ª e 2.ª Instâncias do Poder Judiciário de 

Mato Grosso c/c o art. 3.º da Portaria n.º 127/2016-PRES]. 

Excepcionalmente, o juiz poderá, a seu critério, decidir pela continuação 

da tramitação do processo em meio eletrônico [art. 13, § 3º da Resolução 

TJ-MT/TP n.º 03/2018]. Pois bem. Compulsando os autos, bem como em 

consulta ao Sistema de Controle de Processos Apolo, verifica-se que, em 

29/05/2017, nos autos da ação n.º 1068-76.2014.811.0045, código 94064, 

foi prolatada sentença de mérito, a qual julgou procedente o pedido inicial 

para o fim de confirmar a tutela de urgência concedida e determinar que a 

autarquia requerida realize o pagamento do benefício de auxílio-doença 

para o requerente, bem como condenar a autarquia requerida ao 

pagamento das parcelas vencidas e não pagas administrativamente. Na 

sequência dos acontecimentos, a autarquia requerida interpôs recurso de 

apelação, manifestando a prévia intenção de desistência do recurso, 

condicionada a concordância do requerente com os parâmetros de 

atualização da dívida de acordo com o estabelecido no art. 1.º-F da Lei n.º 

9.494/97. Devidamente intimado, o requerente apresentou manifestação de 

concordância com os parâmetros de atualização da dívida e, em 

20/09/2019, foi proferida decisão homologando a desistência do recurso, 

bem como determinando a intimação da exequente para que apresentasse 

os cálculos de atualização da dívida e, após, a intimação da autarquia 

executada para que, querendo, apresente impugnação. Devidamente 

intimado, o exequente não apresentou manifestação, conforme certidão do 

dia 12/02/2020 acostada aos autos da demanda principal. Por fim, em 

13/02/2020, o exequente protocolou o presente requerimento de 

cumprimento de sentença em meio eletrônico. Não obstante o exposto, 

tendo em vista que o art. 13, inciso II da Resolução TJ-MT/TP n.º 03/2018 

estabelece que os pedidos de cumprimento de sentença, de processos 

físicos, tramitarão em meio virtual e como forma de prestar reverência aos 

princípios da celeridade e economia processual, Determino a continuidade 

do requerimento de cumprimento de sentença em meio eletrônico. 

Translade-se cópia desta decisão aos autos da demanda principal n.º 

1068-76.2014.811.0045, código 94064. Proceda-se à intimação da 

executada para que, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, apresente 

impugnação [art. 535 do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 25 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000649-29.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOARY RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000649-29.2020.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Importante registrar que não se mostra razoável autorizar a concessão do 

auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez com base, 

exclusivamente, em atestados médicos particulares. E do material 

cognitivo engendrado no processo, é possível divisar que há, sem sombra 

de dúvidas, frágil elemento probatório lastreado nos autos, situação que 

repele a concessão da excepcional antecipação de tutela sem a 

realização de perícia médica judicial determinada para este fim. Portanto, 

Relego a análise do pedido de antecipação de tutela para momento 

posterior à realização de perícia médica judicial. Com espeque no teor do 

art. 1.º da Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS, Determino, 

desde logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio, para exercer a 

função de perito, o ilustre médico, Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque 

[CRM/MT 7689, e-mail rodrigomust@hotmail.com], que deverá ser 

contatado, via e-mail, a fim de que informe data, hora e local para 

realização da perícia. Com as informações, intime-se a parte autora, 

através do advogado constituído, via DJe, para que compareça à perícia 

agendada, a fim de que seja submetida ao exame médico. Intimem-se as 

partes litigantes para que, caso queiram, apresentem quesitos, indiquem 

assistentes técnicos e arguam o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 465 § 1.° do CPC/2015]. 

Apresento os dados gerais e os quesitos unificados previstos no Anexo 

da Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS, a seguir expostos, a 

serem respondidos pelo ‘expert’. I – DADOS GERAIS DO PROCESSO: a) 

Número do processo b) Juizado/Vara II – DADOS GERAIS DO(A) 

PERICIANDO(A): a) Nome do(a) autor(a) b) Estado civil c) Sexo d) CPF e) 

Data de nascimento f) Escolaridade g) Formação técnico-profissional III – 

DADOS GERAIS DA PERÍCIA: a) Data do Exame b) Perito Médico 

Judicial/Nome e CRM c) Assistente Técnico do INSS/Nome, Matrícula e 

CRM (caso tenha acompanhado o exame) d) Assistente Técnico do 

Autor/Nome e CRM (caso tenha acompanhado o exame) IV – HISTÓRICO 

LABORAL DO(A) PERICIADO(A): a) Profissão declarada b) Tempo de 

profissão c) Atividade declarada como exercida d) Tempo de atividade e) 

Descrição da atividade f) Experiência laboral anterior g) Data declarada de 

afastamento do trabalho, se tiver ocorrido V – EXAME CLÍNICO E 

CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA: a) Queixa 

que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou 

deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) Causa 

provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade. d) Doença/moléstia ou 

lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de 

risco ou agente nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem 
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de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data 

e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) 

Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão. g) Sendo 

positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) 

é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data 

provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) 

periciado(a). i) Data provável de início da incapacidade identificada. 

Justifique. j) Incapacidade remonta à data de início da(s) 

doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa 

patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a 

data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data 

da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os 

elementos para esta conclusão. l) Caso se conclua pela incapacidade 

parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto 

para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? 

Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e 

permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de 

outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? n) Qual ou 

quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o 

presente ato médico pericial? o) O(a) periciado(a) está realizando 

tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi 

realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? p) É 

possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para 

que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer 

seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? q) 

Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa. r) Pode o perito afirmar se existe 

qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de 

sintomas? Responda apenas em caso afirmativo. Quanto ao valor dos 

honorários periciais, em processos que tramitam na justiça estadual em 

virtude de competência federal delegada, quando o autor é beneficiário de 

assistência judiciária gratuita, foi regulamentado pelo Conselho da Justiça 

Federal por intermédio da Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz 

ultrapassar o limite máximo estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) 

vezes, atendendo ao grau de especialização do perito, à complexidade do 

exame e ao local de sua realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução 

n° 305/2014]. Portanto, considerando-se a enorme dificuldade para 

encontrar profissionais que aceitem o encargo nas comarcas do interior, 

aliada ao grau de complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, 

Arbitro os honorários periciais devidos ao Dr. Rodrigo Mustafá de 

Albuquerque, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem arcados 

pela Justiça Federal. Estabeleço que o laudo pericial deverá ser 

apresentado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado 

por igual período, desde que justificada a necessidade. Tão logo 

apresentado o laudo pericial, voltem os autos conclusos para deliberação. 

Concedo à parte requerente o benefício da assistência judiciária gratuita. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de março de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005173-06.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI EVELINE SCHULTZ DILL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE OAB - MT23345/O 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA ZINI CAVALCANTE OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005173-06.2019.8.11.0045. Considerando-se o teor dos 

documentos encartados nos eventos n. 28866743 e 30124766, 

proceda-se a expedição de novo ofício eletrônico ao INSS para que, no 

prazo improrrogável de 10 (dez) dias, promova o restabelecimento do 

auxílio-doença à autora Marli Eveline Schultz Dill. Proceda-se a intimação 

da autarquia requerida, fazendo-se a advertência que o não-cumprimento 

da ordem judicial, no prazo de 10 (dez) dias, importará na incidência de 

multa diária, arbitrada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em benefício do autor, sem 

prejuízo da realização de nova avaliação da necessidade/conveniência da 

manutenção, majoração ou redução das ‘astreintes’ [art. 297 e art. 536, § 

único do Código de Processo Civil]. Proceda-se à intimação do perito 

judicial para que, no prazo de 10 (dez) dias, complemente o laudo pericial 

a fim de que preste as informações solicitadas pelo INSS na petição 

encartada no evento nº 28843618. Com a juntada do complemento, 

intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem no prazo comum de 

15 (quinze) dias [artigo 477, §1º, do Código de Processo Civil]. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 24 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000872-79.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLE GRAZIELA SONTAG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000872-79.2020.8.11.0045. Para a viabilidade do 

requerimento de tutela de urgência, que objetiva a busca e apreensão de 

veículo alienado fiduciariamente, é imprescindível a comprovação da 

existência de contrato de mútuo, gravado com cláusula de alienação 

fiduciária, e da mora contratual, que desponta como consequência direta 

da ausência de pagamento da prestação na data pré-fixada de 

vencimento (mora ‘ex re’) e se manifesta por intermédio da demonstração 

de concretização de notificação extrajudicial ou judicial ou do protesto do 

título [art. 2.º, § 2.º e art. 3.º ‘caput’ do Decreto-lei n.º 911/1969; Súmula 

n.º 72 do Superior Tribunal de Justiça]. Pois bem. Compulsando o 

contingente probatório produzido no processo, é possível divisar que as 

partes litigantes celebraram contrato de mútuo, garantido com cláusula de 

alienação fiduciária de bem (ID n.º 29507102, págs. 1/2) e que a requerida, 

devidamente notificada para fins de satisfazer a obrigação, deixou de 

efetivar a liquidação da dívida (ID n.º 2950712, págs. 3/5). Portanto, diante 

desta perspectiva, como forma de promover a preservação de direitos, e 

demonstrada a plausibilidade do direito (‘fumus boni iuris’), que se 

configura com a comprovação da existência do contrato de mútuo e do 

inadimplemento contratual e, também, o perigo de dano e o risco ao 

resultado útil do processo (‘periculum in mora’), considero que a 

concessão do pedido de tutela de urgência é medida que se impõe. Ante o 

exposto, Defiro o requerimento de tutela de urgência, para o fim de 

Determinar a busca e apreensão do veículo Fiat Mobi Like, ano/modelo 

2016/2017, cor preta, placa QBW0803, Renavam 01089654267, chassi 

9BD341A5NHB420599, em nome de Karole Graziela dos Santos. Nomeio, 

para o efeito de exercer o ‘múnus’ de depositário judicial do bem, o 

representante legal da instituição financeira requerente. Lavre-se o termo 

de compromisso de depositário judicial. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão. Proceda-se à citação da ré para que: a) no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da medida liminar, requeira a 

purgação da mora, realizando o pagamento integral da dívida, que deve 

compreender o pagamento das prestações vencidas e vincendas, 

acrescidas dos encargos legais [art. 3.º, §§ 1.º e 2.º do Decreto-lei n.º 

911/1969], das custas judiciais e dos honorários de advogado, arbitrados 

em 10% sobre o valor da causa; b) no prazo de 15 (quinze) dias, 

contabilizados da execução da medida liminar, apresente contestação [art. 

3.º, §§ 1.º, 2.º e 3.º do Decreto-lei n.º 911/1969]. A ausência de 

contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de março de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000077-73.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA DE FATIMA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO OAB - MT18880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)
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Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000077-73.2020.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Compulsando o material cognitivo engendrado no processo, mormente o 

teor da perícia médica judicial realizada (evento nº 30398404), deflui-se 

que a autora apresenta condições físicas para o exercício de atividades 

não braçais. Logo, partindo da premissa de que a patologia não atinge a 

capacidade laborativa da autora – mormente porque a atividade de 

empresária/vendedora não exige esforço físico intenso – é possível 

divisar que há, sem sombra de dúvidas, frágil elemento probatório 

lastreado nos autos, situação que repele a concessão da excepcional 

antecipação de tutela. Portanto, devido à ausência da plausibilidade do 

direito e da verossimilhança da alegação (‘fumus boni iuris’), INDEFIRO o 

requerimento de tutela de urgência. Com fundamento no conteúdo do art. 

29 da Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, 

Determino que se expeça requisição de pagamento dos honorários do 

perito. Proceda-se à citação da autarquia requerida, acompanhada do 

laudo da perícia judicial, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente 

proposta de acordo [art. 1º, inciso II da Recomendação Conjunta nº 1 do 

CNJ/AGU/MTPS], ou resposta/contestação [art. 335 do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de 

março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006132-74.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ALEXANDRINA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1006132-74.2019.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que a autora 

comprovou a qualidade de segurada da Previdência Social, visto que a 

autora já auferia o auxílio-doença e o benefício foi indeferido unicamente 

porque houve parecer contrário da perícia médica realizada pelo INSS 

(evento nº 27235274). Esmiuçando o acervo de informações 

engendradas, denota-se que a autora submeteu-se a avaliação médica 

subscrita por profissional da área médica e devidamente habilitado para o 

desempenho de tal mister, oportunidade em que se constatou ser 

portadora de moléstias graves (ansiedade e depressão), diagnosticadas 

sob o CID10: M751, M65, M21, G58, M79, M544, M797, B92, M753, M25, e 

que está inapta ao exercício de sua atividade laboral, conforme demonstra 

o Laudo Pericial encartado no evento nº 30095184. Logo, nesse influxo de 

ideias, a princípio, está demonstrada, ainda que a título precário, a 

existência de moléstia que tornou a requerente incapaz para o exercício 

regular de suas atividades laborais habituais — circunstância que dá 

fundamento a plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’). De 

outro viés, em um segundo prisma de enfoque, considero que a 

requerente logrou êxito em expor situação pontual que possa dar azo e 

recomendar que o perigo da demora da prestação jurisdicional possa pôr 

em risco o direito à concessão do benefício previdenciário (‘periculum in 

mora’). É que, o benefício previdenciário tem natureza jurídica 

eminentemente alimentar, de tal sorte que a requerente e a entidade 

familiar que constituiu, dele dependem para proceder ao custeio de suas 

necessidades básicas de alimentação e vestuário, e quiçá para promover 

a sua própria sobrevivência. De mais a mais, ao que tudo indica pelas 

características intrínsecas da moléstia que a requerente suporta, não 

existem indícios de que dela venha convalescer rapidamente, o quê 

espelha a necessidade imperiosa de auferir rendimento mensal para que 

tenha condições de manter a sua própria subsistência e de sua família. 

Assim, da forma que se apresenta a situação, em que a plausibilidade do 

direito invocado — caracterizado pelo fato de que a requerente apresenta 

incapacidade e/ou impossibilidade contemporânea para o desempenho de 

atividade laboral — (‘fumus boni iuris’) e o perigo na demora da prestação 

jurisdicional — corporificado pelo risco que o não pagamento do referido 

benefício à requerente pode catalisar — (‘periculum in mora’), considero 

que se encontram presentes as hipóteses que autorizam a concessão do 

pedido liminar postulado, de molde que a prestação provisória, a ser 

realizada pela autarquia requerida, do beneplácito do auxílio-doença é 

medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, para o fim de Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS que tome as providências necessárias no sentido de restabelecer o 

auxílio-doença à autora Eliane Alexandrina do Nascimento, dentro do 

prazo improrrogável de 20 (vinte) dias, devendo ser realizada nova 

reavaliação administrativa da necessidade da manutenção do benefício, a 

pedido da autora, dentro do prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) 

dias [art. 60, §§ 8.º e 9.º da Lei n.º 8.213/1991]. Expeça-se ofício ao 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para que tome as providências 

necessárias no sentido de implantar o benefício à autora. Com fundamento 

no conteúdo do art. 29 da Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 do 

Conselho da Justiça Federal, Determino que se expeça requisição de 

pagamento dos honorários do perito. Proceda-se à citação da autarquia 

requerida, acompanhada do laudo da perícia judicial, para que, no prazo 

de 30 (trinta) dias, apresente proposta de acordo [art. 1º, inciso II da 

Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS],  ou 

resposta/contestação [art. 335 do Código de Processo Civil]. A falta de 

contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de março de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006083-33.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIONEIA MARCIA GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIA CANDIDA RODRIGUES BELMONT OAB - MT24465/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1006083-33.2019.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que a autora 

comprovou a qualidade de segurada da Previdência Social, visto que o 

auxílio-doença foi indeferido unicamente porque houve parecer contrário 

da perícia médica realizada pelo INSS (evento nº 27091332). Esmiuçando 

o acervo de informações engendradas, denota-se que a autora 

submeteu-se a avaliação médica subscrita por profissional da área médica 
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e devidamente habilitado para o desempenho de tal mister, oportunidade 

em que se constatou ser portadora de moléstias graves (ansiedade e 

depressão), diagnosticadas sob o CID10: M751, M65, M21, G58, M79, 

M544, M797, B92, M753, M25, e que está inapta ao exercício de sua 

atividade laboral, conforme demonstra o Laudo Pericial encartado no 

evento nº 29792639. Logo, nesse influxo de ideias, a princípio, está 

demonstrada, ainda que a título precário, a existência de moléstia que 

tornou a requerente incapaz para o exercício regular de suas atividades 

laborais habituais — circunstância que dá fundamento a plausibilidade do 

direito invocado (‘fumus boni iuris’). De outro viés, em um segundo prisma 

de enfoque, considero que a requerente logrou êxito em expor situação 

pontual que possa dar azo e recomendar que o perigo da demora da 

prestação jurisdicional possa pôr em risco o direito à concessão do 

benefício previdenciário (‘periculum in mora’). É que, o benefício 

previdenciário tem natureza jurídica eminentemente alimentar, de tal sorte 

que a requerente e a entidade familiar que constituiu, dele dependem para 

proceder ao custeio de suas necessidades básicas de alimentação e 

vestuário, e quiçá para promover a sua própria sobrevivência. De mais a 

mais, ao que tudo indica pelas características intrínsecas da moléstia que 

a requerente suporta, não existem indícios de que dela venha convalescer 

rapidamente, o quê espelha a necessidade imperiosa de auferir 

rendimento mensal para que tenha condições de manter a sua própria 

subsistência e de sua família. Assim, da forma que se apresenta a 

situação, em que a plausibilidade do direito invocado — caracterizado pelo 

fato de que a requerente apresenta incapacidade e/ou impossibilidade 

contemporânea para o desempenho de atividade laboral — (‘fumus boni 

iuris’) e o perigo na demora da prestação jurisdicional — corporificado pelo 

risco que o não pagamento do referido benefício à requerente pode 

catalisar — (‘periculum in mora’), considero que se encontram presentes 

as hipóteses que autorizam a concessão do pedido liminar postulado, de 

molde que a prestação provisória, a ser realizada pela autarquia 

requerida, do beneplácito do auxílio-doença é medida que se impõe. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para o fim de Determinar 

ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que tome as providências 

necessárias no sentido de restabelecer o auxílio-doença à autora Dionéia 

Marcia Garcia, dentro do prazo improrrogável de 20 (vinte) dias, devendo 

ser realizada nova reavaliação administrativa da necessidade da 

manutenção do benefício, a pedido da autora, dentro do prazo de 365 

(trezentos e sessenta e cinco) dias [art. 60, §§ 8.º e 9.º da Lei n.º 

8.213/1991]. Expeça-se ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS para que tome as providências necessárias no sentido de implantar o 

benefício à autora. Com fundamento no conteúdo do art. 29 da Resolução 

n.º CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, Determino que 

se expeça requisição de pagamento dos honorários do perito. Proceda-se 

à citação da autarquia requerida, acompanhada do laudo da perícia 

judicial, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente proposta de 

acordo [art. 1º, inciso II da Recomendação Conjunta nº 1 do 

CNJ/AGU/MTPS], ou resposta/contestação [art. 335 do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de 

março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004344-59.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DOS SANTOS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

LABORATÓRIO EXAME ANALISES CLÍNICAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO GREGORY TRESCASTRO OAB - MT0018579-O 

(ADVOGADO(A))

TATIANA MARIANI BARAZETTI OAB - MT21074/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004344-59.2018.8.11.0045. Primeiramente, no que tange à 

preliminar de inépcia da petição inicial, arguida pelo Município de Lucas do 

Rio Verde, penso que está fadada ao insucesso. Isso porque, a petição 

inicial da autora possibilita a exata compreensão dos fatos e dos pedidos, 

atendendo os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, sem a 

presença de quaisquer das hipóteses de indeferimento elencadas no art. 

330 e parágrafos do mesmo Diploma Legal. Ademais, do teor da 

contestação apresentada, não se vislumbra qualquer prejuízo ao exercício 

da ampla defesa pelos requeridos, decorrente de eventual deficiência da 

peça inaugural. Por outro lado, com relação à preliminar de ilegitimidade 

passiva ‘ad causam’, arguida pela empresa requerida em contestação, 

entendo que, no caso concreto, guarda íntima ligação com o mérito da 

demanda, razão pela qual deve ser apreciada após a instrução 

processual, quando da prolação da sentença. Não subsistem outras 

questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se 

depreende da análise do processo, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a 

serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a 

etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade 

da lide, com lastro no conteúdo normativo do art. 357 do Código de 

Processo Civil, Declaro saneado o processo, remetendo-o a fase 

instrutória. Delimitação das questões de fato e de direito relevantes [art. 

357, inciso II e IV do Código de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática 

controvertida, os seguintes fatos: a) o fato de a requerente ter 

experimentado danos de natureza moral, decorrente dos fatos narrados 

na petição inicial; b) o fato de a empresa requerida/reconvinte ter 

experimentado danos de natureza moral, decorrente dos fatos narrados 

na reconvenção; c) a prática de ato que caracteriza litigância de má-fé, 

por parte da autora/reconvinda. Consiste questão de direito relevante: a 

existência dos requisitos da responsabilidade civil e dos danos e a sua 

quantificação. Provas deferidas: com lastro no conteúdo normativo do art. 

385 e do art. 442, ambos do Código de Processo Civil, considero que a 

prova testemunhal e a coleta do depoimento pessoal da autora, se 

consolida como mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e 

complementação da prova material/documental anexada no processo. Com 

lastro no conteúdo normativo do art. 435, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, Defiro o pedido de juntada de documento formulado pela 

autora (eventos n. 22602503 e 22602516), visto que se constitui como 

documento novo, formado logo em seguida ao ajuizamento da petição 

inicial e a apresentação da contestação e que, ao mesmo tempo, 

caracteriza-se como elemento de informação que, potencialmente, pode 

influenciar no julgamento da questão. Distribuição do ônus da prova. O 

ônus da prova deverá prestar reverência à regra geral prevista no art. 

373, incisos I e II do Código de Processo Civil. Designo o dia 15 de julho de 

2020, às 13h30min, para realização de audiência de instrução. Com 

fundamento no teor do art. 357, § 4.º do Código de Processo Civil, 

concedo às partes o prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentarem 

rol de testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, 

profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e 

endereço completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de 

preclusão [art. 450 do Código de Processo Civil]. Incumbe ao advogado 

consti-tuído pela parte informar ou intimar a testemunha arrolada acerca 

do agendamento da audiência de instrução, observadas as regras do art. 

455 do Código de Processo Civil. Intime-se a autora, mediante a expedição 

de mandado judicial, registrando-se que o não-comparecimento à 

audiência ou a recusa a prestar depoimento pessoal produzirá o efeito da 

confissão [art. 385, § 1.º do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 24 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003050-35.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARISETTE ZAMBIASI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIA CANDIDA RODRIGUES BELMONT OAB - MT24465/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA SENHOR CARNEIRO (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003050-35.2019.8.11.0045. Recebo a emenda a petição 

inicial. Com efeito, de acordo com a norma de regência, para a concessão 
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da tutela de urgência se mostra imprescindível que, fundamentado em 

prova inequívoca, desponte razoável a probabilidade de êxito na ação 

após cognição exauriente, traduzida através da plausibilidade do direito e 

da verossimilhança da alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, 

também subsista fundado risco de dano grave irreparável ou de difícil 

reparação ou, ainda, que quando caracterizado abuso de direito de 

defesa ou o manifesto proposito protelatório da parte adversa (‘periculum 

in mora’). Interpretação que resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do 

Código de Processo Civil. Pois bem. Compulsando o material cognitivo 

produzido no processo, deflui-se que não subsistem evidências concretas 

que reúnam a capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de 

segurança, a verossimilhança da alegação — dado a total ausência de 

comprovação da existência do negócio jurídico de empréstimo e/ou 

aluguel, dos objetos/utensílios descritos na petição inicial. Não constitui 

demasia assinalar, neste ponto, por extremamente conveniente, que as 

declarações, por instrumento particular, que instruem a petição inicial, não 

têm o condão de comprovar, de maneira segura, o fato declarado, 

propriamente dito. É que, as declarações não judicializadas, produzidas ao 

arrepio do contraditório e da ampla defesa, somente comprovam a 

exteriorização da declaração, mas não o fato declarado [art. 408, 

parágrafo único do Código de Processo Civil]. A verificação destes 

fatos/acontecimentos, efetivamente, reclama/exige debate aprofundado 

acerca de todo o conjunto de subsídios probatórios que circundam os 

fatos — circunstância que se interpõe como obstáculo intransponível à 

concessão da tutela de urgência. Por via de consequência, dado a 

não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) 

e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ 

é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Com lastro 

no teor do art. 334 do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do 

FONAMEC, Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do 

Rio Verde/MT que deverá realizar audiência de conciliação no dia 17 de 

junho de 2020, às 9horas. Intime-se a requerente. Proceda-se à citação e 

à intimação do réu. O prazo de 15 (quinze) dias, para oferecimento da 

contestação, será contabilizado a partir da data da realização da 

audiência de conciliação [art. 335, inciso I do Código de Processo Civil]. A 

falta de contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de 

Processo Civil]. O comparecimento à audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência 

injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e 

implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído 

a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As partes devem 

estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º 

do Código de Processo Civil]. Concedo à requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 

de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002627-75.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HEISSLER & TEZANI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS JUNIOR DALASTRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1002627-75.2019.8.11.0045 HEISSLER & TEZANI LTDA - ME - CNPJ: 

14.504.597/0001-16 (EXEQUENTE) CARLOS JUNIOR DALASTRA - CPF: 

046.397.801-33 (EXECUTADO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega 

de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico, eu, Oficial de 

Justiça abaixo assinado, que em cumprimento ao respeitável mandado do 

MM. Juiz de Direito da desta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde-MT, 

extraído dos autos supra mencionados, diligenciei-me ao endereço 

constante no mandado (quadra 40 lote 16 alvorada, rua cascavel, nesta 

cidade) e NÃO FOI POSSÍVEL CITAR CARLOS JUNIOR DALASTRA por não 

encontrá-lo, haja vista que o mesmo não reside nesse local, conforme 

informado pelo atual morador Valdir. Diante do exposto, devolvo o referido 

mandado para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Lucas do 

rio Verde/MT, 1 de outubro de 2019. KASSIANO POZZEBONN FOGACA DE 

ABREU Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010397-39.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KETTELEN CAMILA RAASCH SANTANA (EXECUTADO)

 

INTIMO a parte credora, via de seu advogado, para que, no prazo de 15 

dias, manifeste nos autos e, caso necessário, diligencie junto aos 

cartórios extrajudiciais em busca de imóveis disponíveis para penhora, ou 

especifique outros bens móveis para penhora, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002817-09.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM DOS SANTOS PUHL OAB - MT24067/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Certifico que decorreu o 

prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer 

manifestação do(a) REQUERIDO: BANCO BRADESCO. Ato contínuo, 

INTIMO O REQUERENTE, via de seu advogado para manifestar no prazo 

legal, requerendo o que entender de direito. LUCAS DO RIO VERDE, 25 de 

março de 2020. MARCELA OLIVEIRA CAVALCANTI DE AVILA Analista 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS 

DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912-S, 

JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 

TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010660-71.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SCHWAMBACH E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO OAB - MT0014187A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELMA ROSINA (EXECUTADO)

 

INTIMO a parte credora, via de sua advogada, para que, no prazo de 15 

dias, manifeste nos autos e, caso necessário, diligencie junto aos 

cartórios extrajudiciais em busca de imóveis disponíveis para penhora, ou 

especifique outros bens móveis para penhora, sob pena de arquivamento

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010978-54.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

C. TREIN & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAGNA GUEDES DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMO O POLO ATIVO, VIA DE SEU ADVOGADO, PARA MANIFESTAR NO 

PRAZO LEGAL ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011127-84.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO MACALIN DE MELO (EXECUTADO)

 

INTIMO a parte credora, via de seu advogado, para que, no prazo de 15 

dias, manifeste nos autos e, caso necessário, diligencie junto aos 

cartórios extrajudiciais em busca de imóveis disponíveis para penhora, ou 

especifique outros bens móveis para penhora, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000153-68.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN RUFINA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISTINA DALL ALBA OAB - MT20278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E.A. LOPES CURSOS E EVENTOS - ME (EXECUTADO)

 

INTIMO a parte credora, via de sua advogada, para que, no prazo de 15 

dias, manifeste nos autos e, caso necessário, diligencie junto aos 

cartórios extrajudiciais em busca de imóveis disponíveis para penhora, ou 

especifique outros bens móveis para penhora, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002049-83.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRINHO NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM DOS SANTOS PUHL OAB - MT24067/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUAN RODRIGO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

INTIMO O EXEQUENTE, VIA DE SEUS ADVOGADOS, PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA PROPOSTA DE ACORDO CERTIFICADA PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000476-44.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO LUCIO MENDES (EXECUTADO)

J L FELISBERTO EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

INTIMO O EXEQUENTE, VIA DE SEU ADVOGADO, PARA MANIFESTAR NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010582-77.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELIA FARIAS FERREIRA LEMES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

8010582-77.2015.8.11.0045 BANCO BRADESCO -  CNPJ : 

60.746.948/0001-12 (EXEQUENTE) ROSELIA FARIAS FERREIRA LEMES - 

CPF: 028.436.711-75 (EXECUTADO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e 

Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico, eu, 

Oficial de Justiça abaixo assinado, que em cumprimento ao respeitável 

mandado do MM. Juiz de Direito da desta cidade e comarca de Lucas do 

Rio Verde-MT, extraído dos autos supra mencionados, diligenciei-me ao 

endereço constante no mandado e NÃO FOI POSSÍVEL PENHORAR o bem 

indicado no mandado por não encontrá-lo, haja vista que não estava na 

posse dos requeridos. Ao indagar a requerida sra. Rosélia essa afirmou 

que vendeu o veículo gol placa AQT1176 há aproximadamente 8 meses 

não sabendo onde está atualmente. Após as formalidades legais, 

CIENTIFIQUEI a parte requerida ROSELIA FARIAS FERREIRA LEMES, de 

todos os termos do presente mandado, qual bem ciente ficou após a 

leitura, aceitou a cópia que lhe ofereci e exarou sua assinatura de 

recebimento. Rosélia não indicou outros bens para penhora. Diante do 

exposto, e por este oficial desconhecer bens da requerida para penhorar, 

devolvo o referido mandado para os devidos fins. O referido é verdade e 

dou fé. /MT, 4 de dezembro de 2019. KASSIANO POZZEBONN FOGACA 

DE ABREU Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001819-75.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ERVA MATE COR E SABOR LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROYAL SUPERMERCADOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMO O EXEQUENTE, VIA DE SEUS ADVOGADOS, PARA MANIFESTAR 

NO PRAZO LEGAL SOBRE A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000391-53.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA MUNIZ DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILDA MUNIZ DE PAULA OAB - MT20690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE DE ADVOGADOS SOUZA E ARRUDA (EXECUTADO)

 

INTIMO O EXEQUENTE, VIA DE SUA ADVOGADA, PARA MANIFESTAR NO 

PRAZO LEGAL ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA "MOTIVO: 

MUDOU-SE", REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003274-70.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENILSON BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GDA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO CERTIFICO que 

faço a juntada do resultado da diligência realizada no sistema BACENJUD, 

sendo possível aferir que a penhora foi parcial. Nesse passo, em atenção 

à determinação de id. 30453708, INTIMO a parte executada, por seu 

advogado e via DJE, para, querendo, no prazo de 15 dias (Enunciado 142 

do Fonaje), apresente impugnação ao cumprimento de sentença (ou 

Embargos à Execução), sob pena de preclusão. Quanto à eventual 

alegação de excesso de execução, o devedor deverá apontar 

especificamente o erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que 

entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §

§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Sem prejuízo da diligência anterior, 

INTIMO a parte exequente, por seu advogado e via DJE, para requerer o 

que de direito. Lucas do Rio Verde - MT, 25 de março de 2020. Fabio Lucio 

da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010122-95.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RUAZ DOS SANTOS (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALUCIMAR JACINTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO O EXEQUENTE, VIA DE SEU ADVOGADO, PARA MANIFESTAR NO 

PRAZO LEGAL ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA, 

REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010438-06.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR - ME (EXECUTADO)

LUCIANA MACHADO LIZIEIRO (EXECUTADO)

 

INTIMO O EXEQUENTE, VIA DE SEU ADVOGADO, PARA MANIFESTAR NO 

PRAZO LEGAL ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA, 

REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003766-33.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

INEIDE SANTOS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL CARVALHO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante do teor da 

certidão do Oficial de Justiça, INTIMO a parte exequente para 

manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 25 de março de 

2020. Fabio Lucio da Silva Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003837-64.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NILSA APARECIDA CAVALARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT8347-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GERALDO DO ESPIRITO SANTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003837-64.2019.8.11.0045. REQUERENTE: NILSA APARECIDA 

CAVALARO REQUERIDO: ANTONIO GERALDO DO ESPIRITO SANTO 

Vistos. Intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, bem como 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção da ação. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010455-42.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRINHO RODRIGUES CORTES (EXECUTADO)

JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR - ME (EXECUTADO)

 

INTIMO a parte credora, via de seu advogado, para que, no prazo de 15 

dias, manifeste nos autos e, caso necessário, diligencie junto aos 

cartórios extrajudiciais em busca de imóveis disponíveis para penhora, ou 

especifique outros bens móveis para penhora, sob pena de arquivamento.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002138-09.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO JOSE SANTOS MEDEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002138-09.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: RAIMUNDO JOSE SANTOS 

MEDEIROS EXECUTADO: OI BRASILTELECOM Vistos. Intime-se o 

Exequente para se manifestar acerca da petição de Id. 25436748, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, volvam os autos conclusos. Às 

providências. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011353-89.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANICA COMERCIO DE ELETROMOVEIS - EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8011353-89.2014.8.11.0045. EXEQUENTE: ADEMAR RODRIGUES DA 

SILVA EXECUTADO: MANICA COMERCIO DE ELETROMOVEIS - EIRELI 

Vistos. Antes de analisar os pedidos de Id. 28370872, INTIME-SE o 

exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, colacione aos autos 

planilha com demonstrativo do valor do crédito atualizado. Oportunamente, 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde /MT, 

data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006079-93.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILZA IRENE CORREA MANTOVANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILIA CLIMACO DA SILVA (EXECUTADO)

ROBERTO TADEU SARAIVA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1006079-93.2019.8.11.0045. EXEQUENTE: ADENILZA IRENE CORREA 

MANTOVANI EXECUTADO: ROBERTO TADEU SARAIVA DE ALMEIDA, 

MARILIA CLIMACO DA SILVA Vistos. Intime-se o exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar na secretaria do Juizado, o título 

executivo extrajudicial original necessário à instrução da presente 

execução (FONAJE Enunciado Cível 126). Cite-se a parte executada para 

que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente 
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execução. Havendo citação e o cumprimento da obrigação, intime-se a 

parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos 

autos, sob pena de concordância tácita e consequente extinção do 

processo. Restando frustrada a citação, intime-se a parte promovente 

para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a citação frustrada, 

indicando novo endereço, sob pena de extinção (artigo 53, §4 º, da Lei nº 

9.099/95. Havendo citação, mas não havendo pagamento ou penhora, 

renove-se a conclusão. Estando o juízo garantido, designe-se audiência 

de conciliação (art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. Fica 

registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à Execução 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. Não havendo citação por não ter sido o devedor 

localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 dias, 

manifeste-se nos autos requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção (artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010477-42.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DA SILVA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANE MARGARETTE BARROSO DA SILVA (EXECUTADO)

ALMIR DA SILVA (EXECUTADO)

COMPRAMAIS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMO O EXEQUENTE, VIA DE SEU ADVOGADO, PARA MANIFESTAR 

ACERCA DAS CORRESPONDÊNCIAS DEVOLVIDAS, REQUERENDO O QUE 

ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004284-57.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BORGES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA DA SILVA SIQUEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMO a parte credora, via de seu advogado, para que, no prazo de 15 

dias, manifeste nos autos e, caso necessário, diligencie junto aos 

cartórios extrajudiciais em busca de imóveis disponíveis para penhora, ou 

especifique outros bens móveis para penhora, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010280-24.2010.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR JAUER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEDRO FRANZ OAB - MT14594/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIMAS JOSE DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

INTIMO O EXEQUENTE, VIA DE SEU ADVOGADO, PARA MANIFESTAR NO 

PRAZO LEGAL ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA, 

REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000449-61.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA TERESINHA DELLA VECCHIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA APARECIDA CENEDESE OAB - MT0017823A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA APARECIDA ROVERSI BERTHOLDI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEIA ADRIANA FAVERO OAB - MT0005220A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O EXEQUENTE, VIA DE SUA ADVOGADA, PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA NO PRAZO LEGAL, 

REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011792-66.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

G. MARTINELLI E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO RODRIGUES CONCEICAO (EXECUTADO)

 

INTIMO O EXEQUENTE, VIA DE SEU ADVOGADO, PARA MANIFESTAR NO 

PRAZO LEGAL ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA, 

REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002241-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS BIANCHI DE SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE LOCATELLI OAB - MT0017381A (ADVOGADO(A))

SILAS DO NASCIMENTO FILHO OAB - MT4398/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Luiz Fernando Santos (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002241-79.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: SERGIO LUIS BIANCHI DE SA 

EXECUTADO: LUIZ FERNANDO SANTOS Vistos. Intime-se o exequente 

para dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registra pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004411-58.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DE FATIMA BERTON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte executada para manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, quanto ao pagamento do valor remanescente, conforme despacho 

de id. 30642329.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004262-91.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE DOS SANTOS CERQUEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT18857-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Municipio de Lucas do Rio Verde (REQUERIDO)

 

INTIMO A REQUERENTE, VIA DE SUA ADVOGADA, PARA, QUERENDO, 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000694-67.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO JOSE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DO NASCIMENTO GONCALVES GUERRA OAB - PE40804 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Certidão de Decurso de 

Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a 

presente data, qualquer manifestação dA EXECUTADO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A . EXEQUENTE: SEVERINO 

JOSE DE SOUZA EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A . LUCAS DO RIO VERDE, 25 de março de 

2020. CLEUSA BATISTA DE OLIVEIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912-S, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: 

(65) 35492787

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001255-28.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ODACIR FRANCISCO ALVES DAROLD (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT17889-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001255-28.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: ODACIR FRANCISCO ALVES 

DAROLD EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Informa o exequente, pela quarta vez, que ainda 

perdura o descumprimento da ordem judicial (Id. 29249957). Diante disso, 

considerando todo o contexto fático narrado de verdadeiro 

descumprimento de ordem judicial, uma vez que o executado já deveria ter 

parado de usar a rede de energia elétrica discutidas nos autos, vê-se 

clara a adoção de medidas de apoio para o cumprimento do r. sentença já 

exarada, nos termos do CPC, art. 497 e seus parágrafos. Assim, 

DETERMINO: (i) Fica majorada, a partir da presente decisão, sem prejuízo 

do valor anteriormente estipulado, a multa pelo descumprimento da ordem 

em R$ 1.000,00 (um mil reais); (ii) Ultrapassada 72h (setenta e duas 

horas) sem a comprovação, mediante prova cabal do cumprimento da 

ordem concedida, fica determinada a duplicação do valor da multa ora 

majorado, passando a R$ 2.000,00 (dois mil reais) a multa por dia de 

atraso; (iii) Permanecendo a recalcitrância, o valor da multa diária será 

sucessivamente duplicado a cada encerramento do prazo de 72h acima 

estipulado, até o limite de alçada do Juizado Especial. (iv) Pelo 

descumprimento do dever processual de cumprir com exatidão os 

provimentos mandamentais e não criar embaraços à efetivação de 

provimentos judiciais, de natureza antecipatória e final, aplico multa no 

valor de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 77, 

inc. IV do CPC. Intime-se o executado, por meio de Oficial de Justiça, em 

observância ao que dispõe a Súmula 410 STJ. Defiro o levantamento da 

quantia depositada em Id. 1868521 em favor do exequente. Expeça-se 

alvará. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004581-59.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUVELINA ALBINO RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004581-59.2019.8.11.0045. EXEQUENTE: JUVELINA ALBINO RODRIGUES 

EXECUTADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos. Dispensado 

relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se de 

cumprimento de sentença, na qual houve o adimplemento da obrigação, 

mediante depósito voluntário do valor total de R$ 7.026,02 (sete mil e vinte 

e seis reais e dois centavos), a título de pagamento da condenação, o qual 

foi depositado em conta judicial única do TJMT (Id. 28918640). O credor, 

concordando com os valores depositados pela parte executada, indicou 

dados para a emissão do alvará (Id. 29087910). Assim, ante o 

cumprimento integral da obrigação realizado pelo Executado, a extinção é 

medida que se impõe, consoante regra do art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, in verbis: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a 

obrigação for satisfeita.” Posto isto, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao credor e/ou seu 

advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha procuração com 

poderes especiais para receber e dar quitação). Dispensado o registro 

pelo Provimento 42/2008/CGJ. Certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos e dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010276-45.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO OAB - MT0007691A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010276-45.2014.8.11.0045. EXEQUENTE: FABIANE BARTH EXECUTADO: 

PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA Vistos. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, parte final, da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Preliminarmente, considerando que o instituto jurídico da impugnação ao 

cumprimento da sentença não se aplica ao rito sumaríssimo dos Juizados 

Especiais Cíveis, inteligência do artigo 52, inciso IX, da Lei nº 9.099/95, 

CONVERTO, de ofício, a petição de impugnação ao cumprimento da 

sentença em EMBARGOS À EXECUÇÃO. Com efeito, tal medida mostra-se 

necessária diante dos princípios da simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, que orientam o rito sumaríssimo dos Juizados 

Especiais Cíveis, conforme artigo 2º de aludida legislação, aliado aos 

princípios da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos 

processuais, dispostos nos artigos 277 e 283 do Código de Processo Civil. 

Os embargos são parcialmente procedentes. De pronto, afasto a alegação 

de ausência de intimação para o cumprimento voluntário da sentença, 

tendo em vista que o despacho de Id. 22609099, do qual o devedor foi 

intimado, foi claro ao dispor, ainda que de forma remissiva, sobre as 

disposições contidas na determinação de Id. 21859350, entre as quais 

previa o prazo para o pagamento voluntário em 15 (quinze) dias. Assim, 

escoado o prazo sem o pagamento voluntário da condenação, cabível a 

incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC. Por outro lado, tenho 

que assiste razão os argumentos do embargante quanto a uma das 

incorreções apontadas nos cálculos da credora. Isso porque houve a 
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cobrança em duplicidade dos honorários de sucumbência em 15%, 

conforme se percebe na planilha de cálculos de Id. 22130405, de forma 

que o valor exequendo merece reparo unicamente nesse ponto. Nestes 

termos, visando evitar nova discussão sobre o tema e, conforme cálculo 

de atualização elaborado pela assessoria do Juízo no site DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), o valor corrigido da 

condenação importa em R$ 12.931,55 (doze mil novecentos e trinta e um 

reais e cinquenta e cinco centavos), tudo conforme os parâmetros do 

título judicial. Vale destacar, que a partir do bloqueio via BACENJUD, cessa 

para o devedor a responsabilidade pelo pagamento dos juros e da 

correção monetária que devem incidir sobre a quantia bloqueada após a 

constrição (Resp 1.348.640/RS). Por conseguinte, considerando que o 

valor constrito é mais que suficiente ao adimplemento da obrigação 

(depósito no valor de R$ 14.840,73 – Id. 25387260), deverá o excesso ser 

levantado pela executada/embargante, sem prejuízo da parte devida ao 

exequente. Ante o exposto, ACOLHO em parte os presentes embargos à 

execução, nos termos da fundamentação supra, EXTINGUINDO o feito, 

nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, aplicado, por 

analogia, à hipótese. Após o trânsito em julgado desta, determino o a 

expedição dos competentes mandados de levantamento judicial, em 

relação à constrição em Id. 25387260, um no valor de R$ 1.199,74 (um mil 

cento e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos) em favor da 

parte exequente – já houve levantamento do valor incontroverso (Id. 

26629271) –, e o excedente em favor da executada, todos com os 

devidos acréscimos legais. Não havendo nada pendente de cumprimento, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002430-23.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELMAR MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

WILLIAM DOS SANTOS PUHL OAB - MT24067/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

DIEGO BRIZOLA CAMARGO GIORDANI OAB - MT20759/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J JR COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002430-23.2019.8.11.0045. REQUERENTE: ELMAR MACHADO 

REQUERIDO: J JR COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI Vistos. Da análise 

dos autos, verifica-se que a parte reclamante, apesar de devidamente 

intimada, não compareceu à audiência de conciliação realizada, tão pouco 

comprovou os motivos de sua ausência, evidenciando-se o seu 

desinteresse processual e autorizando, assim, a extinção do feito. O 

Enunciado n.º 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 nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005350-04.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PEDRO WERLANG (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT18857-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005350-04.2018.8.11.0045. INTERESSADO: GILBERTO PEDRO WERLANG 

REQUERIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Vistos. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, parte final, da Lei 

9.099/95. DECIDO. Cuida-se de cumprimento de sentença manejado por 

Gilberto Pedro Werlang, objetivando recálculo de faturas de consumo 

emitidas nos meses de dezembro de 2018 a junho de 2019. Nessa vereda, 

o executado se manifestou contrário ao pedido, especialmente em relação 

à decisão de Id. 26614452, sob o argumento de que já houve cumprimento 

do estabelecido na sentença e que o novo pedido se refere à débitos não 

discutidos na presente lide. Pois bem. À luz dos esclarecimentos 

expendidos pelo ilustre procurador do executado, verifico que a presente 

execução postula obrigação diversa do estabelecida no título judicial, não 

podendo ser objeto de cumprimento de sentença, visto que extrapola os 

limites da lide. É que de fato, após detida análise da petição inicial quanto 

da sentença dos autos, percebe-se que os débitos que foram objeto de 

apreciação judicial compreenderam somente os meses de março de 2018 

a novembro de 2018, de forma que a providência judicial tomada em Id. 

26614452 extrapola os limites da lide, posto que não se extrai do pedido 

contido na inicial e no título executivo qualquer disposição atinente à 

obrigatoriedade do recálculo das faturas nos períodos posteriores a 

novembro de 2018. Sabe-se, diante disso, que o Juiz fica adstrito aos 

limites da lide, conforme prevê o CPC, in verbis: Art. 141. O juiz decidirá o 

mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de 

questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. 

Assim, tendo a decisão de Id. 26614452 extrapolado os limites do pedido e 

da causa de pedir, sua revogação é medida que se impõe, ao passo que o 

requerente, se entender conveniente, deverá ajuizar a competente 

demanda para ver satisfeita a sua pretensão. Ante o exposto, revogo a 

decisão de Id. 26614452 e, diante do cumprimento da obrigação (Id. 

26688127), JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, com 

fulcro no art. 924, inc. II do Código de Processo Civil. Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos e dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010612-54.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MARTINELLO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT8699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010612-54.2011.8.11.0045. EXEQUENTE: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS 

MARTINELLO LTDA - EPP EXECUTADO: OI MÓVEL S/A Vistos. Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38, parte final, da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença referente à condenação 

de pagar quantia certa imposta à empresa reclamada. Ocorre que, 

conforme se extrai do caderno processual, especialmente do que restou 

decidido no julgamento do Recurso Inominado em Id. 1973902, houve 

reforma da sentença de piso para afastar a condenação de danos morais. 

Logo, não há condenação em quantia certa para ser executada, conforme 

pontuou a empresa reclamada. Dessa forma, sem mais delongas, 

INDEFIRO o pedido aduzido pela Requerida COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS 

MARTINELLO LTDA - EPP, ante a inexistência de título judicial a possibilitar 

a execução pelo cumprimento de sentença de obrigação de pagar, com 
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fundamento no art. 924, inc. I, do CPC. Intimem-se. Após, arquivem-se 

estes autos definitivamente. Às providências. Lucas do Rio Verde-MT, 

data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005667-65.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DA SILVA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS MARCOS ANSELMO MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005667-65.2019.8.11.0045. REQUERENTE: DA SILVA COMERCIO DE 

PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME REQUERIDO: LUIS MARCOS ANSELMO 

MAGALHAES Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). 

FUNDAMENTO e DECIDO. A teor do artigo 313 do Código de Processo Civil, 

por convenção das partes, o Juiz, tão somente, declarará suspensa a 

ação durante o prazo concedido pelo credor, não podendo ultrapassar o 

limite de 6 (seis) meses (§ 4º do mesmo dispositivo legal), para que o 

devedor cumpra voluntariamente a obrigação. No âmbito do Juizado 

Especial, vale dizer, não é aconselhável a suspensão do feito devido aos 

princípios normativos, tais como a celeridade, simplicidade e economia 

processual conforme exigência do art. 2º da Lei 9.099/95. Nessa vereda, 

observa-se que as partes postulam a homologação do acordo extrajudicial 

juntado em Id. 30128280 que, por sua vez, indica que em caso de 

descumprimento a ação prosseguirá nos termos do pactuado, pelo valor 

constante do acordo e demais cominações pactuadas. Todavia, a 

homologação do acordo em questão, nos termos do artigo 487, III do CPC 

não trará prejuízo às partes. Isso porque, nos termos do art. 515, III, do 

CPC, constitui título executivo judicial “a decisão homologatória de 

autocomposição extrajudicial de qualquer natureza”. Com o acordo 

homologado, a ação de conhecimento transmuda-se para título judicial, 

com as consequências pertinentes constante da transação em referência 

e, o descumprimento do acordo homologado judicialmente faz ressurgir a 

demanda executiva, mas agora pelo título executivo judicial. Ademais, 

propalada extinção da ação em nada altera o questionamento, já que 

prossegue a ação pelo novo título, agora judicial. Não há fundamento para 

manter suspenso o processo até o cumprimento do acordo, criando uma 

situação de pendência nos relatórios do CNJ. Sendo assim, indefiro o 

pedido de suspensão do processo. No mais, HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus regulares efeitos, o acordo a que chegaram as 

partes, JULGANDO EXTINTA a presente ação, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, "b", do Código de Processo Civil. 

Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as 

baixas devidas. Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005718-76.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN GOMES DOS SANTOS (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):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005718-76.2019.8.11.0045. REQUERENTE: JONATHAN GOMES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispenso o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei nº 9099/95. Decido. Compulsando 

os autos, verifico que o Autor postula pela DESISTÊNCIA da AÇÃO (Id. 

28283916). Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não possui mais 

interesse no prosseguimento da demanda, bem como, considerando que 

em sede de JEC não se faz necessária a anuência da parte requerida, 

tenho como medida imperiosa a extinção da presente demanda. Além do 

mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: “A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ)” 

Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a DESISTÊNCIA 

formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO a 

presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002127-09.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SUZILENE DOS SANTOS COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-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):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002127-09.2019.8.11.0045. EXEQUENTE: SUZILENE DOS SANTOS 

COSTA EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da 

Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se de cumprimento de 

sentença, na qual houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito 

voluntário do valor total de R$ 4.138,83 (quatro mil cento e trinta e oito 

reais e oitenta e três centavos), a título de pagamento da condenação, o 

qual foi depositado em conta judicial única do TJMT (Id. 26283944). O 

credor, concordando com os valores depositados pela parte executada, 

indicou dados para a emissão do alvará (Id. 30602305). Assim, ante o 

cumprimento integral da obrigação realizado pelo Executado, a extinção é 

medida que se impõe, consoante regra do art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, in verbis: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a 

obrigação for satisfeita.” Posto isto, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao credor e/ou seu 

advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha procuração com 

poderes especiais para receber e dar quitação). Dispensado o registro 

pelo Provimento 42/2008/CGJ. Certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos e dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001033-60.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ALVES (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):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001033-60.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ANDERSON ALVES 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado relatório (art. 

38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se de cumprimento 

de sentença, na qual houve o adimplemento da obrigação, mediante 

depósito voluntário do valor total de R$ 7.967,54 (sete mil novecentos e 

sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), a título de 

pagamento da condenação, o qual foi depositado em conta judicial única 
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do TJMT (Id. 19336786). O credor, concordando com os valores 

depositados pela parte executada, indicou dados para a emissão do 

alvará (Id. 23463028). Assim, ante o cumprimento integral da obrigação 

realizado pelo Executado, a extinção é medida que se impõe, consoante 

regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita.” Posto isto, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará 

ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Certifique-se o 

trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as baixas 

devidas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006117-08.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RIVALDO RODRIGUES DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1006117-08.2019.8.11.0045. INTERESSADO: RIVALDO RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e Decido. O 

reclamante devidamente intimado para promover a emenda da inicial (art. 

317 do CPC), embora tenha manifestado em tempo, deixou de colacionar 

nos autos comprovante de endereço atualizado, em seu nome, 

descumprindo a decisão que determinou a emenda da inicial, tais como 

cópia de fatura de consumo de energia elétrica, conta de consumo de 

serviços de telefonia, consumo de água, ou outro comprovante de 

endereço idôneo. Ademais, a despeito dos argumentos do autor em Id. 

27648723, tem-se que através de simples declaração pública de 

coabitação do titular da fatura de consumo juntada na inicial supriria a 

necessidade de comprovação de endereço e atenderia o despacho de 

emenda. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, 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 pelas partes, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas baixas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000871-94.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GENAILDES DOS SANTOS BARBOSA SILVA (REQUERENTE)

Q. B. S. (REQUERENTE)

L. M. B. S. (REQUERENTE)

ANTONIO ALBERTO SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOABE PEREIRA MENDES OAB - MT26507/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000871-94.2020.8.11.0045. REQUERENTE: ANTONIO ALBERTO SOUSA 

SILVA, GENAILDES DOS SANTOS BARBOSA SILVA, Q. B. S., L. M. B. S. 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS, GBS AGENCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA - ME Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 

9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. No caso em tela, em análise aos 

documentos juntados, entendo que os pedidos dos demandantes não 

podem ser analisados perante este Juizado Especial. Isto porque, 

conforme art. 8º da Lei 9.099/95, o Juizado Especial Cível não tem 

competência para processar e julgar as causas cíveis em que sejam parte 

os incapazes, os presos, as pessoas jurídicas de direito público, as 

empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. Evidente a 

inadmissibilidade de processamento, sob o rito sumaríssimo estabelecido 

pela Lei nº 9.099/95, de demanda que tenha como parte uma pessoa 

incapaz, em contrariedade ao artigo 8º da Lei 9.099/95. Nesse sentido: 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COBRANÇA DE DPVAT. PRESENÇA DE 

INCAPAZ NO POLO ATIVO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO PELO 

ART. 8º DA LEI 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO, DE OFÍCIO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM 

PÚBLICA. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. 

(Recurso Inominado nº 0004504-13.2013.8.14.0007, Turma Recursal 

Permanente dos Juizados Especiais/PA, Rel. Marcia Cristina Leão Murrieta. 

j. 01.07.2015, Publ. 08.07.2015). (Grifo nosso). Assim, vê-se que a parte 

autora não é parte legítima para figurar no polo ativo da presente ação e, 

não sendo admitida, neste Juizado, a proposição de ação por incapaz, 

independentemente de representação, impossível o processamento e 

julgamento da demanda em sede de Juizado Especial Cível. Ante o 

exposto, EXTINGO O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO o que faço 

com fundamento no arts. 8º, Caput; 51, IV, ambos da Lei n. 9.099/95; e art. 

485, IV e VI, do Código de Processo Civil. Após, certifique-se o trânsito em 

julgado, arquivando-se os autos e dando-se as baixas devidas. 

Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003739-16.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA SCHENEIDER (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BEM ESTAR ODONTOLOGIA S/S (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIANI BAREA OAB - MT22616/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003739-16.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: OLGA SCHENEIDER 

EXECUTADO: BEM ESTAR ODONTOLOGIA S/S Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. 

Analisando os eventos do processo, evidencia-se que a parte credora 

devidamente intimada para indicar bens do devedor passíveis de penhora, 

manteve-se inerte, conforme certidão de Id. 30364621, configurando, 

portanto, a sua falta de interesse no prosseguimento do feito. Ora, é dever 

das partes impulsionar o processo, manifestando interesse no 

prosseguimento do feito, e, considerando que o Exequente nada requereu, 

revela-se ineficaz reiterar o chamamento da parte, maior interessada, que 

sequer procurou o Juízo voluntariamente, sob pena de acarretar mais 

ônus ao Poder Público. Imperioso salientar que o rito dos Juizados 

Especiais Cíveis, obedece ao disposto na Lei nº 9.099/95, que criou um 

microssistema com procedimentos próprios e simplificados, tendo como 

princípios norteadores a Celeridade, Economia Processual e Simplicidade 

que devem ser aplicados de forma irrestrita. Assim, os feitos em trâmite 

neste Juízo visam garantir uma prestação jurisdicional efetiva, 

utilizando-se das ferramentas procedimentais compatíveis com o rito 

adotado, a fim de não assemelhar-se ao rito comum ordinário. Nesse 

particular, o legislador ordinário não admitiu a postergação da solução 

jurídica na execução e a fim de evitar que os Juizados se transformem em 

depósito de processos parados, estabeleceu: Art. 53 . (…) § 4º. Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: § 1º A extinção 

do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação 

pessoal das partes. Assim, a inexistência de indicação eficaz de bens 

penhoráveis leva a extinção da execução. À vista do exposto e sem mais 

delongas, DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos do artigo 

51, §1º c/c 53, §4° da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se 

com as cautelas de praxe. Sem custas e honorários nesta fase 

processual. Lucas do Rio Verde /MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005801-92.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY CARMO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLYANE LARISSA DOS SANTOS OAB - MT26155/O (ADVOGADO(A))

Carlos Humberto de Oliveira Junior OAB - MT0011208A-B 

(ADVOGADO(A))

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005801-92.2019.8.11.0045. REQUERENTE: VALDECY CARMO SILVA 

REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos. I.Relatório. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. 

Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, porquanto a questão de mérito é unicamente de direito e 

os fatos relevantes para o seu deslinde têm prova documental encartada 

aos autos, prescindindo da produção de outras provas. Os documentos 

que instruem o pedido inicial, por sua vez, possibilitaram a apresentação 

de defesa e o exercício do contraditório pela requerida, tanto que 

apresentou contestação de mérito a respeito dos fatos narrados na 

petição inicial e demonstrou resistência ao pedido da autora. Quanto ao 

mérito, embora a relação havida nos autos seja de consumo e, portanto, 

disciplinada pelo Código de Defesa do Consumido, não significa decisão 

automática e favorável a parte autora/consumidora na relação havida, 

sobretudo quando há documentos que devem ser analisados estritamente 

no caso. A reclamante alegou desconhecer a origem da dívida objeto de 

inscrição do seu nome no rol de inadimplentes no valor de R$ 138,01 

(cento e trinta e oito reais e um centavos), vinculado ao contrato 

0224995972, sob o argumento de que não contratou os serviços da 

requerida, defendendo, todavia, a irregularidade do apontamento em seu 

nome no rol de inadimplentes. A requerida, por sua vez, defendeu a 

existência de relação jurídica entre as partes e coligou aos autos 

documentos que comprovam a contratação e a utilização dos serviços de 

telefonia móvel consubstanciado no demonstrativo de utilização dos 

serviços disponibilizados/liberados na linha telefônica (65) 996687165, em 

que a autora fez uso dos serviços de telefonia por logo período. Além 

disso, as provas documentais aportadas aos autos demonstram a 

existência de pagamentos de faturas geradas em razão do uso do 

serviço, fato incompatível com a fraude, afastando, portanto, a hipótese 

de contratação fraudulenta do serviço. Portanto, além de demonstrar a 

existência de relação jurídica que a reclamante alegou desconhecer, 

demonstrou a reclamada que a parte autora encontra-se inadimplente com 

o pagamento das faturas das contas de telefonia, afastando a hipótese de 

fraude. O histórico da utilização do serviço demonstra, sem dúvida, a 

contratação do serviço, tendo a requerida atuado no exercício regular de 

direito legalmente reconhecido. Até porque há evidências de que o serviço 

foi utilizado de maneira substancial e por longo período, sem qualquer 

interferência externa. Como é lógico, cabia a parte autora demonstrar a 

evidenciação de que as faturas de consumo dos serviços de telefonia 

móvel foram quitadas, por meio da exibição de recibos circunstanciados. 

Ressalte-se, como já mencionado, que nem se cogita a existência de 

fraude, pois o pagamento de faturas em razão da utilização de serviços 

de telefonia móvel é incompatível com a fraude, já que o estelionatário 

contrata em nome de terceiro justamente para não pagar. De outro lado, o 

de histórico de serviços utilizados por muito tempo mediante a utilização 

dos serviços oferecidos na respectiva linha telefônica, afasta a hipótese 

de fraude. Importa destacar ainda que o nome da reclamante permaneceu 

no rol de inadimplentes por longo período, sem qualquer insurgência. 

Legítima, portanto, a atuação da reclamada inscrever a dívida aludida nos 

cadastros de proteção ao crédito. Por outro lado, nos termos da Súmula 

359 do STJ, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Inadimplentes a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Nesse sentido, não 

pode ser transferida tal responsabilidade a requerida, já que tal obrigação 

não era sua. Por arremate, há de se ressaltar ainda que em sede de 

impugnação à contestação a autora se restringiu a fatos genéricos e não 

trouxe nenhuma prova relevante a fim de comprovar os documentos 

apresentados pela requerida, não tendo a reclamante se desincumbido do 

ônus que lhe competia (art. 373, inc. I, do CPC). Por fim, há de ser 

destacado que atualmente os serviços de telefonia móvel não se contrata 

apenas de maneira presencial, mas existem inúmeras formas de 

contratação, a exemplo de um simples chamado ou simples ligação seja do 

cliente ou da operadora que oferece o serviço. Se houver o aceite do 

consumidor, o contrato está efetivado a partir do momento da 

disponibilização do serviço. Além disso, o histórico de utilização do 

serviço trazido aos autos pela requerida não se trata de simples print de 

tele sistêmica; mas histórico real do serviço utilizado. Logo, não tendo 

havido prova da ausência de contratação do serviço de rigor a 

improcedência dos pedidos. Por conseguinte, uma vez que a reclamada 

atuou no exercício regular de direito ao incluir o nome da reclamante no 

cadastro de inadimplentes, de rigor a procedência do pedido contraposto 

ante o reconhecimento da dívida de R$ 138,01 (dcento e trinta e oito reais 

e um centavos), sobre o qual incide correção monetária e juros de mora 

desde o inadimplemento. Por arremate, há que ser reconhecido à parte 

autora a condição de litigante de má-fé, pois ficou evidente que se utilizou 

do processo de maneira indevida, objetivando fim diverso daquele que se 

espera de uma tutela jurisdicional justa. Para tanto, inclusive, alterou a 

verdade dos fatos, questionando a existência da dívida e a inscrição do 

seu nome no cadastro de devedores, quando, na realidade, utilizou os 

serviços disponibilizados na linha telefônica fornecida pela reclamada. 

Assim, verificada a litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77, 80 e 81 

do Código de Processo Civil deve a parte ser condenada ao pagamento de 

multa (diante do dever de comportamento ético exigido das partes) 

equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em favor da reclamada, tudo 

devidamente corrigido até o desembolso, consoante o disposto no artigo 

81 do CPC e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. 

III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 

na reclamação cível proposta por SAMARA BALBINA MACIEL DOS 

SANTOS em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. o que faço com 

análise do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Consequentemente, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto 

apresentado por TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO) em desfavor de 

SAMARA BALBINA MACIEL DOS SANTOS, e condeno a reclamante ao 

pagamento do débito R$ 138,01 (cento e trinta e oito reais e um centavos), 

sobre o qual incide correção monetária pelo INPC, acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do inadimplemento/vencimento 

da dívida. Além disso, nos termos dos artigos 77, 80 e 81 do Código de 

Processo Civil, condeno a reclamante ao pagamento de multa (diante do 

dever de comportamento ético exigido das partes) equivalente a 2% e de 

honorários advocatícios de 10%, ambos sobre o valor da causa, 

devidamente corrigido até o desembolso, consoante o disposto no artigo 

81 do CPC. Consequentemente, julgo o mérito na forma do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). A isenção de 

custas nesta fase processual não isenta a parte autora ao pagamento da 

multa por litigância de má-fé fixada nos autos. Nos termos do artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95, submeto a presente decisão à apreciação para posterior 

homologação da M.M. Juíza Togada. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde - MT, 24 de março de 2020. César Lima de Paula Juiz leigo Vistos. 

Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-23.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAN NASCIMENTO SANTOS OAB - MT16995-O (ADVOGADO(A))

KALIANDRA ALVES FRANCHI OAB - BA0014527A (ADVOGADO(A))

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO(A))
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JOAO PAULO MORESCHI OAB - MT11686-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento. Decido. Versam os autos sobre pedido de 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, em que a parte 

Reclamante alega que adquiriu uma motocicleta junto a primeira Reclamada 

e, de fabricação da segunda Reclamada. Aduz que em 2015, ao tentar 

vender a moto, foi impedido em razão de registro de furto no seu 

prontuário. Afirma que diligenciou para dar baixa, mas que não era 

possível sem a apresentação da motocicleta e de um laudo do fabricante 

atestando ser esta a moto cuja informação de furto pesava. As 

Reclamadas apontam que não há danos a serem indenizados. A 

ilegitimidade ativa hasteada pela primeira Ré não merece prosperar, eis 

que o Autor comprovou ter adquirido a motocicleta junto a mesma. 

Inicialmente, cabe ressaltar a plena aplicabilidade do microssistema criado 

pelo código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em 

vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de relação de 

consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do 

CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil 

daquele que provocar dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, 

parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. Em que pese a 

aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, é certo que tal 

benesse conferida por Lei não isenta o Reclamante de demonstrar os 

fatos constitutivos de seu direito, cabendo a este, portanto, produzir o 

mínimo de prova necessária para que se vislumbre, de um prisma jurídico, 

o nascimento de seu direito e a possibilidade de pleiteá-lo em face de 

outrem. O objetivo da inversão do ônus da prova é, tão-só e 

exclusivamente, a facilitação da defesa do direito do consumidor em juízo, 

e não privilegiá-lo para vencer mais facilmente uma demanda, em 

detrimento das garantias processuais do fornecedor-Réu. Importa em 

dizer que o Autor não está dispensado de trazer aos autos o mínimo de 

prova possível a demonstrar seu direito, nos termos do art. 373, I, do 

Código de Processo Civil, in verbis: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - 

ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; Nesta senda, vale 

dizer que caberia ao demandante demonstrar o nexo causal entre os 

supostos danos experimentados e a conduta das Reclamadas, sejam elas 

comissivas ou omissivas, contudo, não logrou êxito. Não há qualquer 

indício nos autos de que o registro de furto da motocicleta tenha decorrido 

de conduta das Reclamadas. Ademais, alega que o fabricante não lhe 

forneceu um laudo e que isso teria contribuído para os danos, contudo, 

não comprova a solicitação do documento. A bem da verdade, em que 

pese os transtornos enfrentados pelo Reclamante, os requisitos exigidos 

para a configuração da responsabilidade civil e do dever de indenizar não 

encontram ressonância nos autos, sendo medida imperiosa a 

improcedência do pleito. “Ex Positis”, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos iniciais e via de consequência, para que seja DECLARADO 

EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do CPC. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 54, caput, c/c 55, caput, ambos da Lei 

nº 9.099/95. Submeto o presente PROJETO de SENTENÇA à 

Excelentíssima Juíza de Direito, para apreciação e eventual 

HOMOLOGAÇÃO. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º, da CNGC. 

P.I.C. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de 

sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004557-31.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE OLINDA PERINAZZO CECONI SIGNOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. 

CRISTIANE OLINDA PERINAZZO CECONI SIGNOR move AÇÃO ORDINÁRIA 

em face de MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV e ESTADO DE MATO 

GROSSO. A presente lide versa sobre os descontos previdenciários 

sobre a Função de Dedicação Exclusiva - FDE. O Ente Público Estadual 

alega que as cobranças são legais. A Requerida MTPREV não apresentou 

defesa, contudo, a Lei nº. 560/2014 dispõe que: (...) Art. 51 Compete à 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de 

representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV. 

Portanto, partes representadas. DA DELIMITAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE A Lei Complementar estadual nº 560, de 31 de 

dezembro de 2014, criou a intitulada “Mato Grosso Previdência MTPREV”, 

Autarquia Especial com a incumbência de gerir o Regime Próprio de 

Previdência dos Servidores Públicos do Estado. Assim, a partir de janeiro 

de 2015 os recolhimentos ocorridos foram realizados pela MTPREV, sendo 

desta a responsabilidade. No mérito, os pedidos do autor são 

procedentes. A causa de pedir dos autos trata-se de matéria 

constitucional decidida nos autos do RE 593.068/SC com repercussão 

geral reconhecida e, no qual restou fixada a seguinte tese: Não incide 

contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 

de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços 

extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. (grifei) 

Nesse sentido: Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com 

repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não 

incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não 

incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, 

aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do 

art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter 

contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 

do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem 

figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as 

remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. 

Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à 

aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é 

incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se 

confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, 

não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante 

à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das 

premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: 

“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de 

férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de 

insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para 

determinar a restituição das parcelas não prescritas. (STF, RE 593068, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 

11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019 - grifo nosso). Contudo, 

não se verifica o preenchimento dos requisitos para a ocorrência de 

repetição em dobro dos valores descontados dos proventos do 

promovente, motivo pelo qual a restituição deverá ocorrer na forma 

simples. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, OPINO 

PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial para 

CONDENAR as Requeridas a restituir, na forma simples, a importância 

relativa aos descontos previdenciários sobre a FDE, devendo os valores 

serem corrigidos pelo IGP-DI a partir do pagamento indevido e juros 

moratórios fixados em 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, nos 

termos da Súmula 188 do STJ. Deixo de condenar a promovida no 

pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. Antonio Orli Macedo 

Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005898-92.2019.8.11.0045. REQUERENTE: NIBSON WEIDER SANTANA 

DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos. I. Relatório. Relatório dispensado na forma do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. O feito comporta 

julgamento antecipado nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, uma vez que desnecessária a produção de outras provas 

para o deslinde do feito, pois a matéria é de fácil compreensão e não 

depende de produção de prova em audiência. Não se vislumbra a 

ocorrência de prescrição à pretensão formulada pelo reclamante, tendo 

em vista que, em não havendo prova em sentido contrário, o autor tomou 

conhecimento a respeito da negativação do seu nome no cadastro de 

devedores no dia 19.11.2019. De outro lado, a inscrição do nome do 

reclamante no rol de inadimplentes ocorreu no dia 27.10.2017, e a 

propositura da ação ocorreu no dia 27.11.2019. Com efeito, o prazo a ser 

considerado é aquele previsto no artigo 206, § 3º, do Código Civil, ou seja, 

de três, porém, a partir do conhecimento da parte autora em relação a 

efetiva inscrição do seu nome no rol de inadimplentes, o que não ocorreu 

na espécie. De outro lado, os documentos que instruem a petição inicial 

são suficientes para o entendimento da questão trazida aos autos, tendo 

possibilitado o exercício do contraditório pela requerida, tanto que 

apresentou contestação de mérito acerca dos fatos, demonstrando, 

todavia, resistência ao pedido do reclamante. Desse modo, ficam 

afastadas as preliminares de ausência de documentos nos autos, bem 

como a inépcia da petição inicial. Quanto à aplicação do Código de Defesa 

do Consumidor importa mencionar que tanto a reclamante quanto a 

reclamada amoldam-se às definições normativas de consumidor e 

fornecedor, consoante estabelecem os artigos 2º e 3º do CDC, uma vez 

que a parte autora, embora discute a inexistência de relação jurídica é tida 

como destinatária final de serviços fornecidos pela requerida, e de outro, 

a requerida é fornecedora de produtos e serviços. Portanto, verifico a 

possibilidade de o caso ser analisado mediante a aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor no caso em apreço. No mérito, a pretensão da 

parte autora é de se obter, basicamente, indenização por danos morais 

vinculados à indevida cobrança e inscrição de seu nome no cadastro de 

inadimplentes, por conta de dívida que alega desconhecer. A requerida, 

por sua vez, afirmou que a inscrição do nome do autor no cadastro de 

inadimplentes foi legítima, porquanto decorreu do não adimplemento de 

obrigações contraídas pelo reclamante, consistente no fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora instalada na residência do autor 

UC 2602748-2, cujo serviço foi prestado mediante solicitação do 

reclamante. Entretanto, a concessionária requerida não trouxe aos autos 

documento apto a comprovar a origem do débito, a fim de comprovar suas 

alegações, ônus que lhe competia. Os supostos extratos de consumo de 

energia elétrica que originaram o débito nada comprovam a regularidade 

da dívida, vez que o autor nega a contratação do serviço; não há histórico 

de pagamentos e não há nenhum documento/prova escrita que comprove 

a contratação do serviço pelo reclamante. Aliás, é notório e do 

conhecimento de quase toda população de Mato Grosso que a requerida 

exige pedido expresso do consumidor solicitando o serviço/instalação no 

imóvel para posterior instalação do serviço. Não há prova nesse sentido. 

Neste contexto, vê-se que o requerido não se desincumbiu do ônus 

probatório, deixando de apresentar eventual instrumento contratual 

relacionado às anotações impugnadas. Em se tratando de relação de 

consumo, como fato modificativo e extintivo do direito da parte autora (art. 

373, II, do CPC), caberia a requerida juntar nos autos documentos que 

comprovassem a existência do débito. Diante dos fatos, conclui-se, 

portanto, que a inclusão do nome da parte autora nos cadastros de 

inadimplentes foi indevida, mormente porque não contratou e tampouco 

autorizou que terceiros fizessem em seu nome. Dessa forma, declaro a 

inexigibilidade da dívida de R$ 97,75 (noventa e sete reais e setenta e 

cinco centavos). Outrossim, evidente a conduta ilícita da requerida que 

cobrou dívida inexistente, ocasionando a negativação do nome da parte 

autora. Comprovada a cobrança indevida, o dano moral é consequência 

imediata, sendo desnecessária a produção de prova nesse sentido. É fato 

notório e independe de prova que uma negativação indevida nos referidos 

cadastros traz aborrecimentos para a pessoa em sociedade, pois é um 

dado da experiência comum que se concretiza na ofensa ao seu nome e 

reputação no meio social e comercial, podendo atingir outros bens não 

materiais. Como ficou bem demonstrado nos autos, a requerida agiu 

culposamente ao negativar o nome da parte autora, pois não comprovada 

a origem do débito. Aqui a pretensão é reparação do dano moral, sendo 

público e notório, independe de prova, o constrangimento da inclusão nos 

registros de proteção ao crédito, que, por si só, geram na sociedade a 

ideia de inadimplência e mau pagador. No entanto, o pedido reparatório por 

danos morais, formulado na inicial, não merece amparo, pois, pelo extrato 

coligido nos autos é possível aferir que a parte autora ostenta outro 

apontamento anterior e na mesma época, e não houve a comprovação nos 

autos quanto a irregularidade desse apontamento, ônus que competia à 

parte autora (art. 373, inc. I, do CPC). Como é cediço, a existência de mais 

inscrições não justificadas relativas ao nome da parte autora nos órgãos 

de proteção ao crédito é suficiente, conforme precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça, a afastar a caracterização do prejuízo à honra objetiva 

ou subjetiva do demandante: “quem já é registrado como maus pagador 

não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome 

como inadimplente em cadastro de proteção ao crédito” (REsp 

1002985/RS). Aliás, tal entendimento é objeto da Súmula 385 do Superior 

Tribunal de Justiça que consigna expressamente que” da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. A parte autora ostentava outras anotações em seu nome 

e não poderia se sentir moralmente ofendida tão somente com fundamento 

na anotação no cadastro de inadimplentes. Com base na análise do caso, 

portanto, evidencia-se a ausência de um dos pressupostos básicos da 

responsabilidade civil, qual seja, o dano moral. Lembre-se que o 

reconhecimento do dever de indenizar faz necessária a presença 

cumulativa de três requisitos, quais sejam, a ilicitude na conduta praticada 

pelo agente, a ocorrência de um dano e o nexo de causalidade entre a 

prática e o prejuízo causado. Logo, o pedido para pagamento por 

indenização por dano moral é improcedente. III. Dispositivo. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na 

reclamação cível proposta por NIBSON WEIBER SANTANA DOS SANTOS 

em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, para tão somente DECLARAR a inexigibilidade da dívida de 

R$ 97,75 (noventa e sete reais e setenta e cinco centavos), devendo a 

parte requerida promover a exclusão do nome do reclamante do rol de 

inadimplentes, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da intimação 

desta decisão, sob pena de multa diária que desde logo fixo em R$ 150,00 

(cento e cinquenta reais), limitado ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Consequentemente, julgo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 

24 de março de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de direito
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005474-50.2019.8.11.0045. REQUERENTE: DAIANE CRISTINA GAFURI 

REQUERIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Vistos. 

I.Relatório. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

II. Fundamentação. Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, 

inc. I, do Código de Processo Civil, vez que elementos coligidos nos autos 

não necessitam de produção de prova oral em audiência. A preliminar de 

ilegitimidade de parte arguida em se de contestação não merece 

acolhimento. É de bom alvitre observar que a requerida contraria sua 

própria atitude ao alegar que a ilegitimidade de parte da autora, pois se a 

autora é parte ilegítima para figurar no polo da ação, pergunta-se: Por quê 

a requerida aceitou protestar um título ou multa se a autora não era a 

responsável pela dívida/multa que originou o protesto? Com efeito, a 

autora possui legitimidade para discutir a legalidade do débito protestado 

em seu nome, já que ela foi a única pessoa atingida no protesto realizado 

pela concessionária. Além disso, a jurisprudência possui entendimento de 

que o locatário possui legitimidade para propor ação tendo por objeto 

indenização oriunda de relação locatícia. No mérito, a pretensão da autora 

é procedente. Observe-se que o contrato de locação não previa nenhum 

tipo de responsabilidade da autora e locatária do imóvel em relação a 

qualquer responsabilidade de avarias ou problemas ocasionados nos 

aparelhos medidores das concessionárias de energia elétrica e de água. 

Além disso, conforme foi especificado nos autos, o hidrômetro está 

instalado do lado de fora do imóvel, razão pela qual não se pode exigir da 

locatária vigilância vinte quatro horas por dia sobre o aparelho. A 

responsabilidade a respeito do local de instalação do medidor é da 

concessionária, sendo, por outro lado, responsabilidade do proprietário do 

imóvel aperfeiçoar a instalação do equipamento a fim de protegê-lo da 

ação de delinquentes, evitando, assim, casos futuros como este com seus 

inquilinos. Isso não significa retirar do locatário a responsabilidade e 

vigilância o imóvel e os dos bens que os guarnecem, mas, neste caso, a 

multa deve ser direcionada ao proprietário da imóvel por não ter tomado as 

cautelas necessárias de proteger o hidrômetro, por exemplo, não ter 

construído uma grade de proteção do hidrômetro, o que poderia ter evitado 

o dano sobre o mesmo da ação de delinquentes. Importa destacar ainda 

que a requerida aceitou substituir o nome do proprietário do imóvel para o 

nome da inquilina, mediante a simples apresentação de contrato de 

locação e responsabilizou a requerente para o pagamento da multa que foi 

aplicada decorrente do defeito apresentado no hidrômetro, sem qualquer 

contato com a autora sobre a situação. A conduta da requerida é contrária 

ao que tudo foi defendido em sua defesa, sob o argumento de que a 

autora não era parte legítima para figurar no polo passivo da ação, quando 

a titularidade da unidade consumidora era do proprietário do imóvel, 

conforme ficou demonstrado pelas provas materiais aportadas aos autos. 

O proprietário do imóvel agiu com intuito de livrar-se da multa e direcionou 

para sua inquilina, sem qualquer comunicação com ela a respeito da 

situação e, ao que tudo indica agiu de má-fé, com abusividade e de modo 

ardiloso, até porque como informado na petição inicial, a autora já havia 

pago ao proprietário o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) 

cobrado pela troca do hidrômetro, e nada lhe foi dito a respeito da multa, 

sendo que o proprietário tinha conhecimento e procurou primeiro a 

concessionária, e em conluio com a requerida indicou a autora como a 

responsável para o pagamento da multa. Assim, a requerida deverá 

promover o ressarcimento dos valores pagos pela reclamante (valor da 

multa), bem como indenizá-la dos danos causados. Consequentemente, o 

dano moral no caso em apreço é evidente, pelo simples fato de a 

requerida ter levado a protesto nome da reclamante utilizando a multa 

aplicada ao proprietário do imóvel no qual residia a reclamante. Além disso, 

houve nítida falha na prestação do serviço pela concessionária. Cediço 

que para a caracterização do dano moral não se exige prova de 

perturbação íntima do ofendido. Ela se passa no interior da personalidade 

e existe in re ipsa e, portanto, trata-se de presunção absoluta. Não 

necessita a parte autora comprovar que suportou sofrimento, que sofreu 

constrangimentos, humilhações e etc. em razão da falha na prestação do 

serviço. No caso dos autos, a parte autora se desincumbiu do ônus que 

lhe competia (art. 373, inc. I, do CPC), que houve protesto indevido e 

restrição de crédito causador de transtornos na personalidade da vítima, 

além da falha na prestação do serviço. Reconhecido o dano moral, 

impõe-se a mensuração da reparação, considerando os critérios adotados 

pela doutrina e jurisprudência. Assim, considerando as capacidades 

financeiras da parte autora e da requerida; o grau da lesão verificada 

(protesto indevido); o princípio da irreparabilidade do dano moral, pois na 

verdade se busca levar tão somente a sensação de reparabilidade ao 

lesado; o caráter pedagógico da medida, que servirá para que o requerido 

adote maiores cautelas nos comportamentos futuros visando não reincidir 

novamente em fatos dessa natureza; a título de indenização fixo o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível proposta por 

DAIANE CRISTINA GAFURI em desfavor de SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO 

DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT, para: 

(i) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), a título de dano material à parte autora, sobre o qual incide 

correção monetária pelo INPC a partir do efetivo pagamento (Súmula 43 do 

STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação; e 

(ii) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

a título de compensação por dano moral, sobre o qual incide correção 

monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a.m., contados da 

citação. Consequentemente, julgo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado e não efetuado o 

pagamento no prazo do artigo 523 do CPC, incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre o crédito atualizado até o efetivo pagamento. Sem 

condenação em custas processuais e de honorários advocatícios (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a apreciação para posterior 

homologação da M.M.Juíza Togada (art. 40 da Lei 9.099/95). Publicação no 

PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 25 de março de 2020. César Lima de Paula 

Juiz leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz 

Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus 

efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006115-38.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE PIRES CARROCINI (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1006115-38.2019.8.11.0045. INTERESSADO: FABIO HENRIQUE PIRES 

CARROCINI REQUERIDO: SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E 

SERVICOS LTDA Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado na forma do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Julgo antecipadamente a 

lide, nos termos do artigo 355, inc. I, do Código de Processo Civil, vez que 

elementos coligidos nos autos não necessitam de produção de prova oral 

em audiência. De início, há de se ponderar que as peças substituídas no 

veículo do autor têm prazos de vida útil, os quais variam de acordo com a 

maneira de utilização do veículo, sendo perfeitamente possível que 

aquelas substituídas pela concessionária estivessem desgastadas pelo 

uso do bem. Pondera-se ainda que o autor tinha a opção de não aceitar a 

substituição, pois certamente foi informado antes da execução do serviço 

o que precisava ser feito. É de praxe que as concessionárias somente 

substituem as peças dos veículos mediante autorização do proprietário e, 

neste ponto, o autor concordou com a substituição e o serviço que seria 

feito no seu veículo. É contrário senso o autor aceitar a substituição de 

peças e do serviço prestado pela concessionária de veículos e depois 

pleitear restituição do valor pago, pois ainda que o serviço tenha sido 

defeituoso, foi realizado e, portanto, não se pode pleitear restituição do 

que foi pago se houve a contraprestação em benefício do reclamante. 

Ressalte-se que o carro do autor não era zero quilômetro, mas estava no 

período de manutenção em razão do desgaste natural do bem. É 

sabidamente que um veículo novo após saída da concessionária, 

necessariamente, problemas irão aparecer, variando apenas com a 

intensidade, o tempo e a periodicidade desses, daí a consequência do uso 
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natural do veículo e o desgaste das peças. Pondera-se também, como 

bem defendido pela requerida, que o autor ao procurar o Procon para 

resolver sua situação, tentou resolver a questão com o fabricante e não 

com a concessionária requerida. As peças de reposição com garantia são 

autorizadas pelo fabricante e não pela concessionária, como defendido na 

contestação. Sendo assim, por não haver prova de que os problemas 

surgidos no veículo tiveram origem em qualquer outro fato que não seja o 

desgaste natural das peças que compõem o produto, não reconheço a 

existência de vício no serviço executado pela concessionária a autorizar a 

responsabilização da requerida pela restituição dos valores pleiteados. As 

observações constantes dos autos demonstram que a concessionária 

forneceu o suporte suficiente ao cliente autor, à medida que em momento 

algum se omitiu em realizar conserto ou substituição de peças autorizadas 

pelo cliente, únicas partes que conferiam garantia autorizada pelo 

fabricante. A substituição de peças não cobertas pela garantia do 

fabricante, não gera responsabilização da requerida, o que justifica a 

improcedência da pretensão do reclamante. III. Dispositivo. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível proposta 

por FÁBIO HENRIQUE PIRES CARROCINI em desfavor de SAGA SEUL 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS PELAS E SERVIÇOS LTDA., e julgo extinto o 

processo com análise do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Sem condenação em custas processuais e de 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a 

apreciação para posterior homologação da M.M.Juíza Togada (art. 40 da 

Lei 9.099/95). Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 25 de março 

de 2020. César Lima de Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a minuta de 

sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006339-73.2019.8.11.0045
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1006339-73.2019.8.11.0045. REQUERENTE: HELTON HELLMANN 

REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos. I. Relatório. Relatório dispensado 

nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. O processo 

comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, pois não há necessidade de produção de outras provas 

além das constantes dos autos para o deslinde da controvérsia, conforme 

será delineado a seguir. A relação havida entre as partes é regida pelo 

Código de Defesa do Consumidor, sendo o autor consumidor/destinatário 

final dos serviços oferecidos pela parte requerida, tal como dispõem os 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Rejeito a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial Cível, arguida na contestação, em 

virtude da necessidade da realização de prova pericial. No âmbito do 

Juizado Especial, vigoram os princípios da informalidade e da simplicidade 

(art. 2º da Lei n. 9.099/95) e todos os meios de prova moralmente legítimos 

são admitidos, ainda que não especificados em lei (art. 33, da Lei 

9.099/95). No caso em tela, não se vislumbra a alegada incompetência do 

Juizado Especial Cível para o julgamento da causa, visto que a prova 

documental constante dos autos é suficiente para o deslinde da causa, 

até porque de acordo com as informações constantes nos autos a 

requerida teve tempo suficiente entre as primeiras reclamações do 

consumidor até a data de propositura da ação para verificar a reclamação 

do autor, pois ao longo do ano de 2019 o reclamante por diversas vezes 

entrou em contato com a requerida e não teve solução para o seu 

problema do serviço fornecido pela requerida. Além do mais, a alegada 

instabilidade do sinal de telefonia móvel não está vinculada a qualquer 

base territorial específica. Ao contrário, tem por parâmetro o próprio 

endereço indicado no contrato de prestação de serviço. Com efeito, a 

prova produzida nos autos, não indica, de modo contundente, a 

regularização da prestação do serviço no período informado na inicial. A 

requerida não aportou aos autos relatório de prestação do serviço, 

demonstrando a existência de realização de chamadas, uso de 

mensagens de texto e recebimento de ligações pelo autor no período 

questionado a respeito da falha do serviço. Não há elemento técnico 

idôneo a demonstrar que a indisponibilidade dos serviços de telefonia 

móvel pode ser atribuída a evento alheio às ações técnicas e logísticas da 

empresa, até porque o consumidor demonstrou que está adimplente com 

os serviços e não está tendo a contraprestação do serviço contratado. A 

prestadora de serviço não demonstrou haver adotado providências para 

solução da reclamação formulada pelo usuário dos serviços. Aliás, sequer 

trouxe para os autos os protocolos de atendimento. Revela anotar que o 

consumo de dados móveis no período indicado na inicial não afasta a 

possibilidade de intermitência no funcionamento do sinal durante esse 

mesmo lapso temporal. São condições distintas da fruição de serviço o 

consumo total de dados e a regularidade do sinal de telefonia móvel e 

internet. E a presunção da veracidade dessa informação somente pode 

ser elidida a partir de elemento probatório idôneo, cuja produção em juízo 

incumbe à requerida. Por outro lado, as telas de sistema interno coladas 

no corpo da peça de defesa da requerida não têm aptidão para informar 

os fatos narrados pelo autor. Certamente, maior a facilidade da requerida 

para a produção de probas técnicas e documentais quanto aos termos do 

contrato celebrado e ao efetivo fornecimento dos serviços mencionados 

pelo consumidor, sem qualquer interrupção ou defeito. Por conseguinte, 

deixou a requerida de trazer aos autos elementos probantes capazes de 

inquinar as alegações autorais. Não há, de fato, qualquer indício de que os 

serviços de internet e telefonia tenham sido utilizados pelo requerente nos 

moldes do contrato, durante o período informado na inicial. Em 

contrapartida, logrou o demandante demonstrar o integral adimplemento de 

suas obrigações contratuais durante a vigência do contrato. Diante 

dessas circunstâncias, devidamente caracterizado, no contexto dos 

autos, o defeito na prestação de serviços pela requerida, a ensejar sua 

responsabilidade civil. Os danos morais, por sua vez, ficaram 

caracterizados. Os transtornos experimentados pelo autor certamente 

excederam o mero aborrecimento. O autor foi privado de acesso a 

relevante meio de comunicação por considerável lapso temporal e viu 

frustradas suas tentativas de solução administrativa do problema. Assim, 

imperioso considerar que a conduta da requerida produziu acentuado 

dissabor no âmbito da relação contratual de prestação de serviço de 

natureza indispensável. Consideradas a gravidade objetiva da lesão, sua 

repercussão e as informações disponíveis acerca das condições 

econômicas das partes, reputo razoável e proporcional a fixação da 

indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), ressaltando, por outro lado, 

que a condenação em patamar inferior ao pretendido não implica 

sucumbência recíproca. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível proposta HELTON 

HELLMANN em desfavor de OI MÓVEL S/A., e condeno a requerida ao 

pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por 

danos morais, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês, contados da citação. Consequentemente, resolvo o mérito na forma 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado e não efetuado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

(art. 523 do CPC), incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o crédito 

atualizado até o efetivo pagamento. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 

25 de março de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001821-40.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DEISON SILVA OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))
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ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELKER CLEMENTINO CAZITA TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001821-40.2019.8.11.0045. INTERESSADO: FRANCISCO DEISON SILVA 

OLIVEIRA REQUERIDO: DELKER CLEMENTINO CAZITA TRANSPORTES - 

ME Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 

n. 9.099/95. II. Fundamentação. Cumpre ressaltar, inicialmente, que o feito 

comporta julgamento antecipado, consoante disposição dos artigos 355, 

inc. II e 344 do Código de Processo Civil, uma vez que a requerida, citada, 

deixou de comparecer à audiência de conciliação e não apresentou 

defesa, incidindo, dessa forma, os efeitos da revelia nos termos do artigo 

20 da Lei n. 9.099/95. Além disso, não houve requerimento por parte da 

requerida quanto à produção de provas (art. 349 do CPC). Com efeito, em 

se tratando de ação versando sobre direito patrimonial, e por inexistentes 

quaisquer das exceções previstas no art. 345, do CPC, tenho como 

verdadeiras as alegações da parte autora, haja vista não vislumbrar 

indícios que possam contrariar o que foi afirmado na peça inaugural, o que 

faço com fundamento no art. 344 do Código de Processo Civil. A parte 

autora contratou os serviços de transporte da reclamada, consistente no 

traslado de um veículo da cidade de Belém – PA à cidade de Lucas do Rio 

Verde – MT, e mesmo tendo realizado o pagamento no valor de R$ 

1.800,00 (mil e oitocentos reais) não houve a execução do serviço por 

parte da requerida. Com efeito, cumpria a requerida comprovar a 

execução do contrato e a entrega do veículo nas condições estabelecidas 

entre as partes ou que houve o reembolso ao consumidor. Contudo, desse 

meio de prova não se desincumbiu, de modo que as alegações postas na 

petição inicial haverão de ser tidas presumidamente como verdadeiras. 

Portanto, o que se verifica é que a requerida não cumpriu o estabelecido 

com o consumidor, razão pela qual o autor faz jus ao reembolso do que 

pago, na forma simples, e sem qualquer cobrança de multa estabelecida 

pela requerida, correspondente a R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais). O 

caso é de indenização por danos morais. A mácula profunda na boa-fé, 

pois, subverteu toda a Política Nacional de Consumo, degringolando todo o 

cabedal voltado à proteção efetiva do consumidor, nos termos do que 

determina o artigo 4º, inciso III, da Lei n. 8.078/90. Esse menoscabo ao 

direito do consumidor viola direitos fundamentais ligados à justa 

expectativa de aquisição de produtos e a contração de serviços. Nesse 

sentido, há de se levar em conta os inúmeros transtornos vividos pelo 

autor. Os danos morais, portanto, nesse caso, presumem-se a partir da 

boa-fé que se espera na contratação de serviços e/ou produtos. Eventual 

reclamação administrativa, na hipótese, serviria apenas para incrementar 

os danos morais. No caso dos autos, a não execução do contrato frustrou 

a justa expectativa do consumidor/autor porque ficou privado do uso de 

seu veículo, meio de transporte para o uso de muitas famílias e 

trabalhadores. Ademais, a perda do tempo útil na tentativa de solucionar o 

problema na seara administrativa foi demonstrada mediante a troca de 

e-mails com a transportadora, bem como reclamação formulada junto ao 

Procon local, sendo considerado, portanto, violação de direito 

fundamental, em razão da via crucis percorrida pelo reclamante, sem, 

contudo, obter êxito na solução. O conjunto das circunstâncias acima 

alinhavadas, incluindo a natureza essencial do serviço contratado 

(transporte do veículo do autor), impõe a reparação por danos morais seja 

fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não deixando de observar o 

caráter compensatório da reparação, sem, contudo, afastar o caráter 

punitivo, que, por seu turno, visa que condutas semelhantes não se 

repitam. Ressalto, por fim, que de acordo com a jurisprudência dominante 

do Superior Tribunal de Justiça a fixação de indenização por dano moral 

inferior ao valor pretendido pela parte não implica sucumbência recíproca. 

III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos 

formulados na reclamação cível proposta por FRANCISCO DEISON SILVA 

OLIVEIRA em desfavor de DELKER CLEMENTINO CAZITA TRANSPORTES, 

para: (i) CONDENAR a requerida ao ressarcimento de R$ 1.800,00 (mil e 

oitocentos reais), na forma simples, sobre o qual incide correção 

monetária pelo INPC, contados do efetivo pagamento (Súmula 43 do STJ), 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação; e (ii) 

CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a 

título de compensação por danos morais, sobre o qual incide correção 

monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), 

acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) a.m., contados da 

citação. Consequentemente, julgo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 

25 de março de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001266-91.2017.8.11.0045. REQUERENTE: LIRIO ALGERI REQUERIDO: 

BRF S.A. Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Inicialmente, o autor tem legítimo 

interesse na resolução da causa, pois ele foi o contratado para a 

realização do transporte de carga e era o motorista que aguardou o tempo 

necessário para o descarregamento. Acresça-se, ainda, que de acordo 

com a teoria da asserção, a análise das condições da ação deve ser feita 

em abstrato, considerados os fatos por ocasião do pedido inicial. Assim 

sendo, afasta-se a preliminar arguida pela requerida e passo ao 

julgamento do mérito. A presente ação tem por objeto a cobrança de 

estadias de caminhão utilizado para transporte de produtos/mercadorias, 

sob o fundamento que o autor chegou ao local de descarga no dia 

15.03.2017, às 09h32min. Porém, somente no dia 22.03.2017, às 

15h23min, foi liberado do pátio da requerida, tendo permaneceu todo esse 

tempo no pátio nas dependências da empresa. Aduz o autor que o seu 

veículo permaneceu aguardando o retorno no período de 169 horas, tempo 

superior ao estabelecido pela Lei n. 11.442/07. A reclamada, por sua vez, 

apresentou contestação alegando que o autor chegou nas dependências 

da empresa para descarregamento no dia 14.03.2017, e foi liberado no dia 

22.03.2017, conforme autorização para carregamento. Com efeito, não 

havendo previsão contratual acerca da cobrança das diárias pelo atraso 

na descarga, a pretensão não é de cobrança, mas sim, indenizatória, 

regendo-se, portanto, pela Lei n. 11.442/2007, que dispõe sobre o 

transporte rodoviário de cargas. Em assim sendo, a Lei n. 11.442/2007, 

que trata sobre o serviço de transporte rodoviário de cargas, em seu 

artigo 11, § 5º determina que o tempo máximo para a descarga do veículo 

é de 5 horas, contados da chegada do caminhão ao destinatário. No caso 

dos autos, restou incontroverso, além de comprovado nos autos, a 

celebração de pedidos de transportes entre as partes, inexistindo, 

todavia, qualquer pactuação a respeito do prazo para descarga e entrega 

de mercadorias transportadas. Nesse cenário, o objeto da lide é em torno 

dos horários de chegada e efetiva descargas do caminhão sob a 

responsabilidade do autor. No caso de descarga realizada depois desse 

limite é devido o pagamento de indenização. A parte autora, em respeito ao 

que determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, fez prova 

dos fatos constitutivos do seu direito juntando nos autos documentos que 

comprovam o horário de sua chegada ao destinatário, bem como em que 

ocorreu a descarga. Conforme demonstrado pelos documentos juntados 

aos autos (Id. 6063250), o autor permaneceu aguardando o 

descarregamento da mercadoria por 169 horas de espera, no período 

entre 15.03.2017 a 22.03.2017, tempo muito superior ao permitido pela lei. 

Observe-se que embora a requerida tenha argumentado que o autor 

chegou ao local de descarga no dia 14.03.2017, o documento juntado pelo 

reclamante foi emitido pela própria requerida que tem o controle de entrada 
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e saída dos caminhoneiros no local de descarga, atentando-se ainda para 

o fato de que o controle entregue ao autor encontra-se carimbado e 

assinado pela requerida. Além disso, se o autor tivesse estacionado no 

local no dia 14, como defendido pela reclamada, certamente o valor devido 

seria maior que o valor pleiteado pelo reclamante. Logo, não a requerida 

não produziu prova suficiente nos autos a fim de desconstituir o direito 

pleiteado pelo reclamante. Dessa maneira, cabia a requerida a 

comprovação de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do 

autor (art. 373, II, do CPC). A autora, portanto, faz jus às estadias relativas 

ao período que ultrapassou o limite de 5 (cinco) horas, para carga e 

descarga da mercadoria, como prevê o artigo 11, § 5º, da Lei n. 

11.442/2007, in verbis: “O prazo máximo para carga e descarga do 

Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, 

contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será 

devido ao Transportador Autônomo de Carga – TAC ou à ETC a 

importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por 

tonelada/hora ou fração”. O ônus da prova quanto ao tempo de espera 

pelo transportador para o descarregamento, indubitavelmente, era da 

requerida, que deveria ter ao seu alcance todos os documentos relativos 

à data de entrada e saída, mediante a comprovação de que não houve 

tempo superior ao permitido na lei para o descarregamento da mercadoria. 

Assim, a responsabilidade da requerida não foi devidamente afastada, 

sendo, portanto, devido o pagamento do período em que excede às 5 

horas previstas em lei para que ocorra o descarregamento. Ressalte-se 

ainda que sobrestadia não depende de efetiva comprovação de prejuízo, 

porque a indenização se caracteriza em razão da retenção do caminhão 

do autor, o qual foi impedido de utilizá-lo noutros compromissos em razão 

do tempo que ficou parado aguardando descarregamento. Não seria lícito 

à requerida que o retivesse sem a devida contrapartida. Em caso similar 

julgado pelo Superior Tribunal de Justiça foi decidido: RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SOBRE ESTADIAS DE CONTAINERS 

(DEMURRAGES). NEGATIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA. INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL. DESÍDIA DO DEVEDOR. LIMITAÇÃO DO VALOR 

INDENIZATÓRIO. PACTA SUNT SERVANDA. 1. É descabida a alegação de 

negativa de entrega da plena prestação jurisdicional se a Corte de origem 

examinou e decidiu, de forma motivada e suficiente, as questões que 

delimitaram a controvérsia. 2. As demurrages têm natureza jurídica de 

indenização, e não de cláusula penal, o que afasta a incidência do art. 412 

do Código Civil. 3. Se o valor das demurrages atingir patamar excessivo 

apenas em função da desídia da parte obrigada a restituir os containers, 

deve ser privilegiado o princípio pacta sunt servanda, sob pena de o Poder 

Judiciário premiar a conduta faltosa da parte. Por fim, com relação aos 

valores ajustados, foram livremente pactuados, conforme constou a fatura 

de débito n. 00435/13RGB discrimina os dias de cada período, inclusive do 

free time. E, mais, indica o total de todos os períodos, compreendidos entre 

14.5.2013 a 7.6.2013. No mesmo documento elencou-se inclusive a tabela 

dos períodos A, B, C e D, com as respectivas importâncias incidentes e 

forma de cálculo. Nos primeiros sete dias há a isenção. Do 8º ao 17º dia a 

tarifa de US$ 120,00, cujo total resultou em U$$ 80,00. E, por fim, a partir 

do 28º dia, a tarifa de US$ 120,00, cujo total resultou em US$ 1.780,00, 

que convertidos à taxa de câmbio da moeda nacional importa em R$ 

3.933,80 (fls. 30). Há ainda, como prova do direito, o documento emitido 

pela empresa responsável pelo terminal (fls. 31) devedora. 4. Recurso 

especial conhecido e provido”. (REsp 1.286.209/SP, Rel. Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 

14/03/2016). Portanto, para o pagamento do valor devido ao autor deverá 

ser levado em conta a redação: “Art. 11 (...) § 5º O prazo máximo para 

carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 

5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, 

após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga – TAC ou à 

ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) 

por tonelada/hora ou fração”. Sem destaque no original. Como ainda deve 

ser levada em conta a capacidade total de transporte do veículo, como 

prevê expressamente o § 7º da mesma lei em comento: § 7º Para o cálculo 

do valor de que trata o § 5º, será considerada a capacidade total de 

transporte do veículo. Pois bem. Afirma o reclamante que a requerida deve 

ser responsabilizada pelo pagamento das diárias correspondentes as 169 

horas de espera para o descarregamento da mercadoria. Entretanto, 

deverão ser descontadas as 5 horas previstas em lei. Isto posto, é devida 

a indenização pleiteada. Entretanto, o valor deverá ser apurado na fase de 

execução, ressalvando-se que o cálculo da indenização deverá ter por 

parâmetro o valor de R$ 1,38 por hora excedente de espera no local de 

destino e a quantidade de carga transportada, multiplicando o valor de 

referência pelas toneladas das cargas do caminhão e pelo tempo de 

estadia. Os danos morais são devidos não apenas pela falha na 

prestação do serviço; mas também pelo fato do tempo que o autor foi 

obrigado aguardar para o descarregamento da mercadoria, tempo superior 

ao permitido pela lei. Essa espera sem dúvidas foi motivo de angústia e 

aflição causada ao motorista, além de inquietação psicológica em 

decorrência da perda de outros compromissos e da perda de trabalho pelo 

tempo que ficou aguardando o descarregamento dos veículos. Desse 

modo, considerando as peculiaridades do caso e, atento aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade fixo o valor da indenização em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), valor que não mostra ínfimo e também não é 

capaz de causar enriquecimento indevido da parte autora; mas é 

suficiente de proporcionar temor à requerida para não tais fatos não se 

repitam. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos 

formulados na reclamação cível proposta por LIRIO ALGERI em desfavor 

de BRF S/A., para: para: (i) CONDENAR a requerida ao pagamento de 

dano material em relação ao tempo em que o veículo do autor permaneceu 

aguardando o descarregamento, descontadas as 5 horas previstas em lei. 

Para o cálculo do valor devido, deverá ser observado o parâmetro de 

referência o valor de R$ 1,38 por hora excedente de espera no local de 

destino e a quantidade de carga transportada, multiplicando o valor de 

referência pelas toneladas das cargas de cada caminhão e pelo tempo de 

estadia. Sobre o valor devido incide correção monetária pelo INPC a partir 

da data do descarregamento do veículo, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês, contados da citação; e (ii) CONDENAR a requerida ao 

pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por 

danos morais, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC/IBGE a 

partir do arbitramento, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) 

a.m., contados da citação e, por se tratar de ilícito decorrente de 

responsabilidade contratual (STJ - AgInt no AREsp 1264303/MS, Min. 

SÉRGIO KUKINA, DJ 07.06.2018), afasta-se a incidência da Súmula 54 do 

STJ. Consequentemente, julgo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, e 

490 do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 

25 de março de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001270-60.2019.8.11.0045. REQUERENTE: WATTINA BETINA LOPES DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. I.Relatório. 

Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a questão de mérito é 

unicamente de direito e os fatos relevantes para o seu deslinde têm prova 

documental encartada aos autos, prescindindo da produção de outras 

provas em audiência. Os documentos que instruem o pedido inicial são 

suficientes para que a parte requerida exerça o contraditório, tanto que 

apresentou contestação de mérito a respeito dos fatos demonstrando 

resistência ao pedido da reclamante. Com efeito, embora a relação havida 

nos autos seja de consumo e, portanto, disciplinada pelo Código de 

Defesa do Consumido, não significa decisão automática e favorável a 
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parte autora/consumidora na relação havida, sobretudo quando há 

documentos que devem ser analisados estritamente no caso. A 

reclamante alegou desconhecer a origem da dívida objeto de inscrição do 

seu nome no rol de inadimplentes no valor de R$ 259,32 (duzentos e 

cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos), vinculado ao contrato 

0328486077, sob o argumento de que não contratou os serviços da 

requerida, defendendo, portanto, a irregularidade do apontamento em seu 

nome. A requerida, por sua vez, defendeu a existência de relação jurídica 

entre as partes e coligou aos autos documentos que comprovam a 

contratação e a utilização dos serviços de telefonia móvel 

consubstanciado no demonstrativo de utilização dos serviços 

disponibilizados/liberados na respectiva linha telefônica (65) 998041152. 

Além disso, há informação nos autos que deve ser levada em 

consideração de que houve a realização de pagamentos de faturas 

geradas em razão da utilização dos serviços disponibilizados na linha 

telefônica (65) 998041152, circunstância incompatível com a fraude, vez 

que o estelionatário contrata em nome de terceiro de boa-fé justamente 

com a intenção de não pagar pelo serviço. Portanto, além de demonstrar a 

existência de relação jurídica que a reclamante alegou desconhecer, 

demonstrou a reclamada que a parte autora encontra-se inadimplente com 

o pagamento das faturas das contas de telefonia, afastando a hipótese de 

fraude. O histórico da utilização do serviço demonstra, sem dúvida, a 

contratação do serviço, tendo a requerida atuado no exercício regular de 

direito legalmente reconhecido. Até porque há evidências de que o serviço 

foi utilizado de maneira substancial e por longo período, sem qualquer 

interferência externa. Como é lógico, cabia a parte autora demonstrar a 

evidenciação de que as faturas de consumo dos serviços de telefonia 

móvel foram quitadas, por meio da exibição de recibos circunstanciados. 

Legítima, portanto, a atuação da reclamada inscrever as dívidas aludidas 

nos órgãos de proteção ao crédito. Por outro lado, nos termos da Súmula 

359 do STJ, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Inadimplentes a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Nesse sentido, não 

pode ser transferida tal responsabilidade a requerida, já que tal obrigação 

não era sua. Por arremate, há de se ressaltar ainda que em sede de 

impugnação à contestação a parte autora se restringiu a fatos genéricos e 

não o pagamento de faturas pelo uso do serviço, além do histórico de 

utilização do serviço anexado nos autos, não tendo a reclamante se 

desincumbido do ônus que lhe competia (art. 373, inc. I, do CPC). Por fim, 

há de ser destacado que atualmente os serviços de telefonia móvel não 

se contrata apenas de maneira presencial, mas existem inúmeras formas 

de contratação, a exemplo de um simples chamado ou simples ligação seja 

do cliente ou da operadora que oferece o serviço por meio de call center e 

se perfectibiliza com a aceitação do consumidor. Se houver o aceite do 

consumidor, o contrato está efetivado a partir do momento da 

disponibilização do serviço. Ressalte-se ainda que não há nos autos 

informação ou prova de que a autora tenha extraviado seus documentos 

ou que tenha sido objeto de furto ou roubo, afastando, portanto, qualquer 

suspeita quanto eventual fraude na contratação dos serviços. Além disso, 

o histórico de utilização do serviço trazido aos autos pela requerida não 

se trata de simples print de tele sistêmica; mas histórico real de prova de 

que houve a contratação e utilização do serviço. Logo, não tendo havido 

prova da ausência de contratação do serviço de rigor a improcedência 

dos pedidos. Por fim, há que ser reconhecido à parte autora a condição de 

litigante de má-fé, pois ficou evidente que se utilizou do processo de 

maneira indevida, objetivando fim diverso daquele que se espera de uma 

tutela jurisdicional justa. Para tanto, inclusive, alterou a verdade dos fatos, 

questionando a existência da dívida e a inscrição do seu nome no 

cadastro de devedores, quando, na realidade, efetivamente contratou o 

empréstimo mediante a utilização de senha pessoal em seu benefício. 

Assim, verificada a litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77, 80 e 81 

do Código de Processo Civil, deve o reclamante ser condenado ao 

pagamento de multa - diante do dever de comportamento ético das partes - 

equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em favor da parte reclamada, 

tudo devidamente corrigido até o desembolso, consoante o disposto no 

artigo 81 do CPC, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor 

atualizado da causa em favor do patrono da requerida. Além disso, há de 

ser acolhido o pedido contraposto para reconhecer a existência de 

relação jurídica entre as partes e, consequentemente, o direito da 

instituição bancária receber o crédito que lhe devido, o qual totaliza a cifra 

de R$ 259,32 (duzentos e cinquenta e trinta e dois centavos), vinculado 

ao contrato 0328486077. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível proposta por 

WATTINA BETINA LOPES DE SOUZA em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A., na forma fo artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela requerida, e 

condeno a reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos 

termos dos artigos 77, 80 e 81 do Código de Processo Civil, equivalente a 

2% do valor atribuído à causa, em favor da parte reclamada, tudo 

devidamente corrigido até o pagamento, consoante o disposto no artigo 81 

do Código de Processo Civil, e de honorários advocatícios de 10% sobre o 

valor atualizado da causa em favor do patrono da requerida. Além disso, 

condeno o reclamante ao pagamento de R$ 259,32 (duzentos e cinquenta 

e trinta e dois centavos), vinculado ao contrato 0328486077, em razão do 

inadimplemento de contrato de serviços de telefonia móvel referente a 

linha telefônica (65) 998041152, sobre o qual incide correção monetária e 

juros de mora de 1% ao mês, ambos contados do vencimento da dívida. 

Consequentemente, julgo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). A isenção de custas e 

despesas processuais nesta fase processual não isenta o autor quanto 

ao pagamento da multa por litigância de má-fé fixados nesta sentença. 

Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente decisão à 

apreciação para posterior homologação da M.M. Juíza Togada. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 25 de março de 2020. César Lima de 

Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004509-72.2019.8.11.0045. REQUERENTE: SAMARA BALBINA MACIEL 

DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. I.Relatório. 

Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a questão de mérito é 

unicamente de direito e os fatos relevantes para o seu deslinde têm prova 

documental encartada aos autos, prescindindo da produção de outras 

provas em audiência. Os documentos que instruem o pedido inicial são 

suficientes para que a parte requerida exerça o contraditório, tanto que 

apresentou contestação de mérito a respeito dos fatos demonstrando 

resistência ao pedido da reclamante. Com efeito, embora a relação havida 

nos autos seja de consumo e, portanto, disciplinada pelo Código de 

Defesa do Consumido, não significa decisão automática e favorável a 

parte autora/consumidora na relação havida, sobretudo quando há 

documentos que devem ser analisados estritamente no caso. A 

reclamante alegou desconhecer a origem da dívida objeto de inscrição do 

seu nome no rol de inadimplentes no valor de R$ 138,01 (cento e trinta e 

oito reais e um centavo), vinculado ao contrato 0224995972, sob o 

argumento de que não contratou os serviços da requerida, defendendo, 

portanto, a irregularidade do apontamento em seu nome. A requerida, por 

sua vez, defendeu a existência de relação jurídica entre as partes e 

coligou aos autos documentos que comprovam a contratação e a 

utilização dos serviços de telefonia móvel, consubstanciado no histórico 

de faturas e no demonstrativo de utilização dos serviços 

disponibilizados/liberados na respectiva linha telefônica (65) 9668-7165. 

Além disso, há informação nos autos que deve ser levada em 

consideração de que houve a realização de pagamentos de faturas 

geradas em razão da utilização dos serviços disponibilizados na linha 

telefônica (65) 9668-7165, circunstância incompatível com a fraude, vez 

que o estelionatário contrata em nome de terceiro de boa-fé justamente 

com a intenção de não pagar pelo serviço. Portanto, além de demonstrar a 
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existência de relação jurídica que a reclamante alegou desconhecer, 

demonstrou a reclamada que a parte autora encontra-se inadimplente com 

o pagamento das faturas das contas de telefonia, afastando a hipótese de 

fraude. O histórico da utilização do serviço demonstra, sem dúvida, a 

contratação do serviço, tendo a requerida atuado no exercício regular de 

direito legalmente reconhecido. Até porque há evidências de que o serviço 

foi utilizado de maneira substancial e por longo período, sem qualquer 

interferência externa. Como é lógico, cabia a parte autora demonstrar a 

evidenciação de que as faturas de consumo dos serviços de telefonia 

móvel foram quitadas, por meio da exibição de recibos circunstanciados. 

Legítima, portanto, a atuação da reclamada inscrever as dívidas aludidas 

nos órgãos de proteção ao crédito. Por outro lado, nos termos da Súmula 

359 do STJ, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Inadimplentes a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Nesse sentido, não 

pode ser transferida tal responsabilidade a requerida, já que tal obrigação 

não era sua. Por arremate, há de se ressaltar ainda que em sede de 

impugnação à contestação a parte autora se restringiu a fatos genéricos e 

não o pagamento de faturas pelo uso do serviço, além do histórico de 

utilização do serviço anexado nos autos, não tendo a reclamante se 

desincumbido do ônus que lhe competia (art. 373, inc. I, do CPC). Por fim, 

há de ser destacado que atualmente os serviços de telefonia móvel não 

se contrata apenas de maneira presencial, mas existem inúmeras formas 

de contratação, a exemplo de um simples chamado ou simples ligação seja 

do cliente ou da operadora que oferece o serviço por meio de call center e 

se perfectibiliza com a aceitação do consumidor. Se houver o aceite do 

consumidor, o contrato está efetivado a partir do momento da 

disponibilização do serviço. Ressalte-se ainda que não há nos autos 

informação ou prova de que a autora tenha extraviado seus documentos 

ou que tenha sido objeto de furto ou roubo, afastando, portanto, qualquer 

suspeita quanto eventual fraude na contratação dos serviços. Além disso, 

o histórico de utilização do serviço trazido aos autos pela requerida não 

se trata de simples print de tele sistêmica; mas histórico real de prova de 

que houve a contratação e utilização do serviço. Logo, não tendo havido 

prova da ausência de contratação do serviço de rigor a improcedência 

dos pedidos. Por fim, há que ser reconhecido à parte autora a condição de 

litigante de má-fé, pois ficou evidente que se utilizou do processo de 

maneira indevida, objetivando fim diverso daquele que se espera de uma 

tutela jurisdicional justa. Para tanto, inclusive, alterou a verdade dos fatos, 

questionando a existência da dívida e a inscrição do seu nome no 

cadastro de devedores, quando, na realidade, efetivamente contratou o 

empréstimo mediante a utilização de senha pessoal em seu benefício. 

Assim, verificada a litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77, 80 e 81 

do Código de Processo Civil, deve o reclamante ser condenado ao 

pagamento de multa - diante do dever de comportamento ético das partes - 

equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em favor da parte reclamada, 

tudo devidamente corrigido até o desembolso, consoante o disposto no 

artigo 81 do CPC, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor 

atualizado da causa em favor do patrono da requerida. Além disso, há de 

ser acolhido o pedido contraposto para reconhecer a existência de 

relação jurídica entre as partes e, consequentemente, o direito da 

instituição bancária receber o crédito que lhe devido, o qual totaliza a cifra 

de R$ 138,01 (cento e trinta e oito reais e um centavo), vinculado ao 

contrato 0224995972. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível proposta por 

SAMARA BALBINA MACIEL DOS SANTOS em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A., na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela requerida, e 

condeno a reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos 

termos dos artigos 77, 80 e 81 do Código de Processo Civil, equivalente a 

2% do valor atribuído à causa, em favor da parte reclamada, tudo 

devidamente corrigido até o pagamento, consoante o disposto no artigo 81 

do Código de Processo Civil, e de honorários advocatícios de 10% sobre o 

valor atualizado da causa em favor do patrono da requerida. Além disso, 

condeno o reclamante ao pagamento de R$ 138,01 (cento e trinta e oito 

reais e um centavo), vinculado ao contrato 0224995972, em razão do 

inadimplemento de contrato de serviços de telefonia móvel referente a 

linha telefônica (65) 9668-7165, sobre o qual incide correção monetária e 

juros de mora de 1% ao mês, ambos contados do vencimento da dívida. 

Consequentemente, julgo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). A isenção de custas e 

despesas processuais nesta fase processual não isenta o autor quanto 

ao pagamento da multa por litigância de má-fé fixados nesta sentença. 

Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente decisão à 

apreciação para posterior homologação da M.M. Juíza Togada. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 25 de março de 2020. César Lima de 

Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004510-57.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA BALBINA MACIEL DOS SANTOS (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):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004510-57.2019.8.11.0045. REQUERENTE: SAMARA BALBINA MACIEL 

DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. I.Relatório. 

Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a questão de mérito é 

unicamente de direito e os fatos relevantes para o seu deslinde têm prova 

documental encartada aos autos, prescindindo da produção de outras 

provas em audiência. Não se vislumbra a ocorrência de prescrição à 

pretensão formulada pelo reclamante, tendo em vista que, em não 

havendo prova em sentido contrário, o autor tomou conhecimento a 

respeito da negativação do seu nome no cadastro de devedores no dia 

06.09.2019. De outro lado, a inscrição do nome do reclamante no rol de 

inadimplentes ocorreu no dia 17.05.2015, sendo que o ajuizamento da 

ação ocorreu no dia 10.09.2019. Com efeito, o prazo a ser considerado é 

aquele previsto no artigo 206, § 3º, do Código Civil, ou seja, de três, 

porém, a partir do conhecimento da parte autora em relação a efetiva 

inscrição do seu nome no rol de inadimplentes, o que não ocorreu na 

espécie. No mais, os documentos que instruem o pedido inicial são 

suficientes para que a parte requerida exerça o contraditório, tanto que 

apresentou contestação de mérito a respeito dos fatos demonstrando 

resistência ao pedido da reclamante. Com efeito, embora a relação havida 

nos autos seja de consumo e, portanto, disciplinada pelo Código de 

Defesa do Consumido, não significa decisão automática e favorável a 

parte autora/consumidora na relação havida, sobretudo quando há 

documentos que devem ser analisados estritamente no caso. A 

reclamante alegou desconhecer a origem da dívida objeto de inscrição do 

seu nome no rol de inadimplentes no valor de R$ 111,37 (cento e onze 

reais e trinta e sete centavos), vinculado ao contrato 0224997053, sob o 

argumento de que não contratou os serviços da requerida, defendendo, 

portanto, a irregularidade do apontamento em seu nome. A requerida, por 

sua vez, defendeu a existência de relação jurídica entre as partes e 

coligou aos autos documentos que comprovam a contratação e a 

utilização dos serviços de telefonia móvel, consubstanciado no histórico 

de faturas e no demonstrativo de utilização dos serviços 

disponibilizados/liberados na respectiva linha telefônica (65) 99683-9076. 

Além disso, há informação nos autos que deve ser levada em 

consideração de que houve a realização de pagamentos de faturas 

geradas em razão da utilização dos serviços disponibilizados na linha 

telefônica (65) 99683-9076, circunstância incompatível com a fraude, vez 

que o estelionatário contrata em nome de terceiro de boa-fé justamente 

com a intenção de não pagar pelo serviço. Portanto, além de demonstrar a 

existência de relação jurídica que a reclamante alegou desconhecer, 

demonstrou a reclamada que a parte autora encontra-se inadimplente com 

o pagamento das faturas das contas de telefonia, afastando a hipótese de 

fraude. O histórico da utilização do serviço demonstra, sem dúvida, a 

contratação do serviço, tendo a requerida atuado no exercício regular de 

direito legalmente reconhecido. Até porque há evidências de que o serviço 

foi utilizado de maneira substancial e por longo período, sem qualquer 

interferência externa. Como é lógico, cabia a parte autora demonstrar a 
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evidenciação de que as faturas de consumo dos serviços de telefonia 

móvel foram quitadas, por meio da exibição de recibos circunstanciados. 

Legítima, portanto, a atuação da reclamada inscrever as dívidas aludidas 

nos órgãos de proteção ao crédito. Por outro lado, nos termos da Súmula 

359 do STJ, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Inadimplentes a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Nesse sentido, não 

pode ser transferida tal responsabilidade a requerida, já que tal obrigação 

não era sua. Por arremate, há de se ressaltar ainda que em sede de 

impugnação à contestação a parte autora se restringiu a fatos genéricos e 

não o pagamento de faturas pelo uso do serviço, além do histórico de 

utilização do serviço anexado nos autos, não tendo a reclamante se 

desincumbido do ônus que lhe competia (art. 373, inc. I, do CPC). Por fim, 

há de ser destacado que atualmente os serviços de telefonia móvel não 

se contrata apenas de maneira presencial, mas existem inúmeras formas 

de contratação, a exemplo de um simples chamado ou simples ligação seja 

do cliente ou da operadora que oferece o serviço por meio de call center e 

se perfectibiliza com a aceitação do consumidor. Se houver o aceite do 

consumidor, o contrato está efetivado a partir do momento da 

disponibilização do serviço. Ressalte-se ainda que não há nos autos 

informação ou prova de que a autora tenha extraviado seus documentos 

ou que tenha sido objeto de furto ou roubo, afastando, portanto, qualquer 

suspeita quanto eventual fraude na contratação dos serviços. Além disso, 

o histórico de utilização do serviço trazido aos autos pela requerida não 

se trata de simples print de tele sistêmica; mas histórico real de prova de 

que houve a contratação e utilização do serviço. Logo, não tendo havido 

prova da ausência de contratação do serviço de rigor a improcedência 

dos pedidos. Por fim, há que ser reconhecido à parte autora a condição de 

litigante de má-fé, pois ficou evidente que se utilizou do processo de 

maneira indevida, objetivando fim diverso daquele que se espera de uma 

tutela jurisdicional justa. Para tanto, inclusive, alterou a verdade dos fatos, 

questionando a existência da dívida e a inscrição do seu nome no 

cadastro de devedores, quando, na realidade, efetivamente contratou o 

empréstimo mediante a utilização de senha pessoal em seu benefício. 

Assim, verificada a litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77, 80 e 81 

do Código de Processo Civil, deve o reclamante ser condenado ao 

pagamento de multa - diante do dever de comportamento ético das partes - 

equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em favor da parte reclamada, 

tudo devidamente corrigido até o desembolso, consoante o disposto no 

artigo 81 do CPC, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor 

atualizado da causa em favor do patrono da requerida. Além disso, há de 

ser acolhido o pedido contraposto para reconhecer a existência de 

relação jurídica entre as partes e, consequentemente, o direito da 

instituição bancária receber o crédito que lhe devido, o qual totaliza a cifra 

de R$ 111,37 (cento e onze reais e trinta e sete centavos), vinculado ao 

contrato 0224997053. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível proposta por 

SAMARA BALBINA MACIEL DOS SANTOS em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A., na forma fo artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela requerida, e 

condeno a reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos 

termos dos artigos 77, 80 e 81 do Código de Processo Civil, equivalente a 

2% do valor atribuído à causa, em favor da parte reclamada, tudo 

devidamente corrigido até o pagamento, consoante o disposto no artigo 81 

do Código de Processo Civil, e de honorários advocatícios de 10% sobre o 

valor atualizado da causa em favor do patrono da requerida. Além disso, 

condeno o reclamante ao pagamento de R$ 111,37 (cento e onze reais e 

trinta e sete centavos), vinculado ao contrato 0224997053, em razão do 

inadimplemento de contrato de serviços de telefonia móvel referente a 

linha telefônica (65) 99683-9076, sobre o qual incide correção monetária e 

juros de mora de 1% ao mês, ambos contados do vencimento da dívida. 

Consequentemente, julgo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). A isenção de custas e 

despesas processuais nesta fase processual não isenta o autor quanto 

ao pagamento da multa por litigância de má-fé fixados nesta sentença. 

Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente decisão à 

apreciação para posterior homologação da M.M. Juíza Togada. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 25 de março de 2020. César Lima de 

Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

6ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003576-36.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NILSE BERTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003576-36.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): NILSE BERTE REU: INSS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Intime-se o INSS,para se manifestar, sobre o pedido de 

desistência da ação, conforme petição constante do Id. 25618340. Após, 

conclusos para extinção. LUCAS DO RIO VERDE, 25 de março de 2020. 

GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002879-78.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os autos para intimar as partes acerca do LAUDO PERICIAL 

juntado, para manifestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004776-49.2016.8.11.0045

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:

ELIZANGELA CRISTINA DOS REIS (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado da parte autora para dar andamento ao feito 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004160-06.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERMINO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (REU)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º VISTOS. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestem acerca das provas que pretendem produzir, 

indicando, sua pertinência e o objetivo de sua realização, sob pena de 

preclusão. Decorrido o prazo in albis, certifique-se, após, conclusos. 

Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 25 de 

março de 2020. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005270-74.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 
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(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT11361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROGRAOS REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA 

LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora para dar andamento ao feito no 

prazo de 10 dias. Sob pena de extinção

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005271-59.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT11361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAVANA AGRICULTURA DE PRECISAO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora para dar andamento ao feito no 

prazo de 10 dias. Sob pena de extinção

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004587-37.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON NERI PEREIRA OAB - SP244484 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES ROGERIO ALVES RODRIGUES (REU)

ANTONIO AUGUSTO DE SANTA RITA NETO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON RAMOS DE OLIVEIRA OAB - SP143657 (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação 

juntada no ID. 12686159, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004753-35.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILDO DE OLIVEIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004753-35.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

FRANCILDO DE OLIVEIRA COSTA REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL DEFIRO O PEDIDO CONSTANTE DO ID. 24833544, 

TENDO EM VISTA A CONCLUSÃO DA PERICIA REALIZADA. ASSIM 

DETERMINO: OFICIE-SE AO INSS PARA QUE PROCEDA A 

REIMPLANTAÇÃO DO BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA, DEVENDO 

MANTER PELO PRAZO DE 180 DIAS. MANIFESTE O AUTOR SOBRE A 

CONTESTAÇÃO APRESENTADA, NO PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS. EM 

SEGUIDA CONCLUSOS PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. CUMPRA-SE. 

AS PROVIDÊNCIAS. LUCAS DO RIO VERDE, 25 de março de 2020. GISELE 

ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001130-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JURAIDE MEREL ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001130-94.2017.8.11.0045. AUTOR(A): 

JURAIDE MEREL ALVES DOS SANTOS REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL, INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL VISTOS. RECEBO o presente cumprimento de sentença. Proceda 

a retificação da ação no sistema. INTIME-SE a Fazenda Pública na pessoa 

de seu representante judicial, por meio eletrônico, para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, bem 

como o cálculo que a instrui, na forma do artigo 535, do CPC. Cálculo 

apresentado no ID n.º 24818855. Certificado o não oferecimento de 

impugnação, expeça-se Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV) ou 

Precatório, conforme o caso, instruindo-o com os documentos 

necessários, encaminhando ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio 

Verde/MT, 25 de março de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001435-15.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REGINIEL DOS SANTOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001435-15.2016.8.11.0045. 

REQUERENTE: REGINIEL DOS SANTOS REIS REQUERIDO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VISTOS. RECEBO o presente 

cumprimento de sentença. Proceda a retiifcação da ação no sistema. 

INTIME-SE a Fazenda Pública na pessoa de seu representante judicial, por 

meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos 

próprios autos, impugnar a execução, bem como o cálculo que a instrui, na 

forma do artigo 535, do CPC. Cálculo apresentado no ID n.º 18559069. 

Certificado o não oferecimento de impugnação, expeça-se Ofício 

Requisitório de Pequeno Valor (RPV) ou Precatório, conforme o caso, 

instruindo-o com os documentos necessários, encaminhando ao E. 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região. No mais, certifique-se a Sra. 

Gestora nos autos físicos originários, o número do presente cumprimento 

de sentença e sua forma de tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 25 de março de 2020. 

GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000140-06.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GP CATARINENSE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELAINE DA SILVA STOCK OAB - RS66980-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIELE ALINE DALLA CORT - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL, tendo as partes acima qualificadas. Compulsando os 

autos, nota-se que a parte autora requereu a extinção da ação, face o 

pagamento total do débito, conforme petição constante do Id. 19345827. 

Posto isto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

pedido de extinção, face ao pagamento integral da dívida, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso II, do 

CPC. Custas processuais pelo executado, se houver. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, dando-se as baixas de estilo. P.R.I.C. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 

25 de março de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO
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Processo Número: 1004738-32.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MONSANTO DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VELASCO FIGUEIREDO OAB - RJ61424 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINO JOSE FRANZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE 1004738-32.2019.8.11.0045 REQUERENTE: MONSANTO DO 

BRASIL LTDA Advogado do(a) REQUERENTE: MARCOS VELASCO 

FIGUEIREDO - RJ61424 REQUERIDO: MARINO JOSE FRANZ A parte autora 

manifestou-se pela desistência da presente ação, conforme petição do Id 

29366900. Não há informações de que o requerido tenha sido citado. 

Desta feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a 

desistência da ação e decreto a extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Custas pelo autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face 

a inexistência de contraditório. Após o cumprimento de todas as 

formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. LUCAS DO RIO VERDE, 25 de 

março de 2020. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000571-35.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DE FREITAS MORITA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS OAB - MT3286-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Valdilson Santos de Oliveira (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE 1000571-35.2020.8.11.0045 AUTOR(A): EMERSON DE 

FREITAS MORITA Advogados do(a) AUTOR(A): FABIO SOUZA PONCE - 

MT9202-O, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - MT3286-O REU: 

VALDILSON SANTOS DE OLIVEIRA A parte autora manifestou-se pela 

desistência da presente ação, conforme Id. 30348159. Não há informação 

de que o requerido tenha sido citado, bem como não há contestação 

juntada aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso 

VIII, homologo a desistência da ação e decreto a extinção do processo 

sem julgamento do mérito. Custas pelo autor, se devidas. Sem honorários 

advocatícios, face a inexistência de contraditório. Após o cumprimento de 

todas as formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. LUCAS DO RIO 

VERDE, 25 de março de 2020. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002634-72.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - 778.112.839-72 (PROCURADOR)

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - MT0005885A (ADVOGADO(A))

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONILDO APARECIDO PALHARI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1002634-72.2016.8.11.0045. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE PROCURADOR: VERA 

LUCIA MIQUELIN EXECUTADO: ONILDO APARECIDO PALHARI VISTOS, 

ETC. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, tendo as partes acima 

qualificadas. Compulsando os autos, nota-se que a parte autora requereu 

a EXTINÇÃO do processo PELO PAGAMENTO DO DÉBITO, conforme 

petição constante do Id. 27623216. Assim tendo em vista o pagamento 

integral da divida, defiro o pedido e, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, extinguindo o processo com resolução de mérito, 

nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Sem Custas, considerando que 

nao houve a citação do executado. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos, dando-se as baixas de estilo. P.R.I.C. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 25 de março de 2020. 

GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito
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